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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

Ikt.szám:  27-145/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember  9-i  nyilvános  
ülésén.
Helye:    Ábrahámhegy  Polgármesteri Iroda  hivatalos helyisége. 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  
Gáspár József képviselő   
Kondor László  képviselő 
Borbély Gyula képviselő  /15.30 órakor érkezett/

Távolmaradását jelezte:   Kovács József   képviselő

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
 Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.
 Tóth Zsuzsanna pénzü. előadó                       

Jelen voltak továbbá: Harangozó Gyula és felesége pályázók az 1.napirend vonatkozásában. 
             Video Kalmár V 5 Stúdió két fő munkatársa. 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés  határozatképes.
Az ülést  15.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a   napirendi pontokat:
 
1.   Akácfa utcai telkekre érkezett pályázatok elbírálása.
2.   A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele 

  a „Közterület használatáról ..„ szóló  11/2007. /VII.23./ rendelettel kapcsolatban.        
3.     Ábrahámhegy Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
4.   Körjegyzőség  2008. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
5.   8/2008. /VI. 4./ Ábrahámhegy Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása. 
6.   Utcanév elnevezése iránti kérelem. 
7.   Pályázat sebességkorlátozó műszer beszerzésére. 
8.   Beiskolázási segély megállapítása.
9.   Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás.
10.   Játékkaszinók üzemeltetésére koncessziós pályázat kiírása. 
11.    Navigációs térkép ajánlat.
12.  Ábrahámhegy Önkormányzat részéről Közhasznú Alapítvány létrehozása. 

Tájékoztatók: 
-  Képviselő-testületi határozatokról. 
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-  Növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről.
-  Szüreti felvonulás előkészítéséről. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 4 igen  szavazattal   egyetértett. 

1. Akácfa utcai telkekre érkezett pályázatok elbírálása.   

Vella Zsolt polgármester  Ábrahámhegy  Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2007.   /XI.  14.  /   KT. 
határozatában az Akácfa utcai önkormányzati telkek / 435/5, 435/6, 435/7 hrsz./  pályázati feltételeit meghatározta és 
pályázati felhívást tett közzé.
A pályázat kihirdetésétől   a pályázatok beadása folyamatos. 
Egy telek ára: nettó 5.000 Ft/m2 + 20 % Áfa, mely piaci ár és ebből biztosítja a kedvezményeket az alábbiak szerint:  
- az a pályázó aki  legalább 10 éve  a községben állandó lakosként lakik a vételárból 30 % kedvezményre jogosult. 
- a pályázó és a házastársa nem idősebb  35 évesnél a pályázat elbírálásakor az  a vételárból 15 % kedvezményre 
jogosult. 
- amennyiben a pályázó  nem rendelkezik lakóingatlannal  úgy 10 % kedvezményre jogosult.
-  amennyiben a  pályázó nem rendelkezik  beépíthető telekkel Ábrahámhegy közigazgatási  területén    úgy 10 % 
kedvezményre jogosult. 
- a pályázó egy kiskorú eltartott gyermek esetén  30 % kedvezményre jogosult, kettő vagy több gyermek esetén plusz 
5 %-ra, de maximum összességében  35 %-ra.
-  kedvezmények összevonhatók, de 65 %-nál nem lehet több.  
A pályázati kiírás szerint a vételár kifizetése a szerződéskötéskor egyösszegben történik. 

Harangozó Gyula 5600 Békéscsaba, Franklin u. 105.  által benyújtott pályázatot a hivatal megvizsgálta és az alábbi 
megállapításokat tette: A kérelmező a  435/6.  hrsz. ingatlant kívánja megvásárolni, melynek nagysága 873 m2. 
1. Harangozó Gyula   Ábrahámhegy községben  állandó lakóhellyel nem rendelkezik.
    Kedvezményre nem jogosult. 
2. A pályázó  idősebb  35 évesnél. Kedvezményre nem jogosult.
3. A pályázó  nem rendelkezik lakóingatlannal. 

10 %-os kedvezményre jogosult.
4. A pályázó  nem rendelkezik beépíthető telekkel Ábrahámhegy községben.

10 % kedvezményre jogosult. 
5. A pályázó egy kiskorú eltartott gyermek után  30 % kedvezményre jogosult. 

Összes kedvezmény   50 %. 

Soltész  Attila  körjegyző    A  képviselő-testületnek  dönteni  szükséges  arról,  hogy  a  felmerülő   ügyvédi  és 
szerződéskötési  költségeket ki vállalja,  illetőleg teljes egészében,  részben  vállalja  az  önkormányzat  vagy  nem 
vállalja.

Vella Zsolt polgármester   A többi adásvételnél is vállalta ezt az önkormányzat,  javasolja,  hogy ez esetben is az 
önkormányzat vállalja az ügyvédi és szerződéskötési költségeket. Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy     Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta  az alábbi

127/ 2008. /IX.  9 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy   Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  tulajdonában 
álló /Ábrahámhegy, Akácfa u. /   435/6   hrsz-ú,  873  m2 nagyságú ingatlant Harangozó Gyula 5600 
Békéscsaba, Franklin u. 105. részére értékesíti. 

Nevezett által benyújtott pályázat megfelelt a  173/2007. /XI.14./ KT.határozatban foglaltaknak.  
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Az ingatlan értékesítési  teljes vételára: 4.365.000 Ft  +  873.000 Ft  Áfa, melyből az alábbi kedvezmény 
kerül megállapításra:

1.  Harangozó Gyula   Ábrahámhegy községben  állandó lakóhellyel nem rendelkezik.
     Kedvezményre nem jogosult. 
2. A pályázó  idősebb  35 évesnél. Kedvezményre nem jogosult.
3. A pályázó  nem rendelkezik lakóingatlannal. 

10 %-os kedvezményre jogosult.
4. A pályázó  nem rendelkezik beépíthető telekkel Ábrahámhegy községben.

10 % kedvezményre jogosult. 
5. A pályázó egy kiskorú eltartott gyermek után  30 % kedvezményre jogosult. 

Összes kedvezmény  50 %. 

Kedvezményekkel csökkentett nettó ára:   2.182.500 Ft  
Kedvezményekkel csökkentett bruttó ára: 2.619.000 Ft
 
A vételár kifizetése a szerződéskötéskor egyösszegben történik. 

A pályázóval az adás-vételi  szerződés   15 napon belül megkötésre kerül, a felmerülő szerződéskötési és 
ügyvédi költségeket az önkormányzat vállalja,  melyre felkérte Dr. Baráth Marianna tapolcai ügyvédet.  

Felelős: Vella Zsolt   polgármester  
Határidő: szerződéskötés napja. 

Vella Zsolt polgármester  Kovács Klára   5600 Békéscsaba, Penza ltp. 17. B.  által benyújtott pályázatot a hivatal 
megvizsgálta és az alábbi megállapításokat tette: 
A kérelmező a  435/7.  hrsz. ingatlant kívánja megvásárolni, melynek nagysága  644 m2. 
1.    Kovács Klára  Ábrahámhegy községben  állandó lakóhellyel nem rendelkezik.
       Kedvezményre nem jogosult. 
2. A pályázó  idősebb  35 évesnél. Kedvezményre nem jogosult.
3. A pályázó  nem rendelkezik lakóingatlannal. 

10 %-os kedvezményre jogosult.
4. A pályázó  nem rendelkezik beépíthető telekkel Ábrahámhegy községben.

10 % kedvezményre jogosult. 
5. A pályázó egy kiskorú eltartott gyermek után  30 % kedvezményre jogosult. 

Összes kedvezmény   50 %. 

A pályázati kiírás szerint a vételár kifizetése a szerződéskötéskor egyösszegben történik. 
A  pályázó  1.sz  .  nyilatkozatnak  részben  felel  meg,  mivel  pályázatában  leírja,  hogy  a  vételár  megfizetése  a 
szerződéskötés időpontjától   3  hónap a  Fundamenta-Lakáskassza  feltételei alapján.  Ez  nem egyértelmű,  mivel a 
Fundamenta-Lakáskassza feltételeit nem ismerjük. 

Javasolja a pályázó hiánypótlásra történő felhívását. Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy     Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta  az alábbi

128/2008. /IX. 9./  KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Klára   5600 Békéscsaba, Penza ltp.
 17. B. sz.alatti lakost az  Ábrahámhegyi Önkormányzat tulajdonában álló  Ábrahámhegy, Akácfa u. 435/7 . 
hrsz.-ú  ingatlanra  érkezett pályázat  elbírálása tárgyában hiánypótlásra hívja fel: 
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Ábrahámhegy  Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2007.  /XI. 14. /  KT.  határozatában az Akácfa utcai 
önkormányzati telkek  pályázati feltételeit meghatározta, mely szerint a vételár kifizetése a szerződéskötéskor 
egyösszegben történik.
Kovács Klára a pályázati felhívás  1.sz .  nyilatkozatában foglaltaknak részben felel meg, mivel pályázatában 
leírja, hogy a vételár megfizetése a szerződéskötés időpontjától  3 hónap a Fundamenta-Lakáskassza feltételei 
alapján. Ez nem egyértelmű, mivel a Fundamenta-Lakáskassza feltételeit Ábrahámhegy Önkormányzata nem 
ismeri.

Fentiek okán az ingatlan vételárának  a pályázó részéről történő kifizetésének pontos meghatározása szükséges, 
jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.  

Felelős: Vella Zsolt   polgármester  
Határidő: azonnal. 

2. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele 
a „Közterület használatáról ..„ szóló  11/2007. /VII.23./ rendelettel kapcsolatban.   

Vella Zsolt polgármester Tárgyi törvényességi észrevétellel kapcsolatban a rendelet módosítására az alábbi javaslatot 
teszem: 
A Közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet 2.  §.  3./bekezdés 
c./pontját „távbeszélő-készülék, postai levélszekrény elhelyezésére „ javaslom törölni, mivel  a postáról szóló  2003.évi 
CI.  törvény   40.§.  3./bekezdése  rögzíti,  hogy  az  egyetemes  és  engedélyes  postai  szolgáltató  jogosult  a 
levélgyűjtőszekrények közútnak minősülő területén történő elhelyezésére.
A rendelet 2. §. 3/bekezdés m./pontját „és minden egyéb, amely a 2. §. 2./ és 4./ bekezdés nem szerepel javaslom a 
rendeletből kivenni, ahogy a  törvényességi észrevétel is rögzíti,  az  „egyéb” kifejezés  mind a  kérelmező, mind a 
közterület használatában érintett állampolgárokat bizonytalan helyzetbe hozza. 
A rendelet 11. §-a szerint a közterület használati engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik, ez esetben a 
14.  §.  2./  bekezdését „A közterület  használatáról  a  polgármester  bérleti  szerződést  köt  a  kérelmezővel.”  törölni 
szükséges, mivel elégséges a 11. §. szerinti engedély kiadása és nem kell hozzá szerződést kötni. 
Ebből következően a  rendelet bérleti szerződés kötésére vonatkozó  utalásait is ki kell venni a rendeletből.
A rendelet 31.  §.1./bekezdés  j./pontjában   mozgóbolt fogalmának meghatározására  alkalmazni kell „Az  üzletek 
működésének rendjéről szóló   133/2007. /VI.13./  kormányrendelet  22. §. a./pontjában meghatározottakat: 
„gépjárművön üzemeltetett  vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító hely”
 
Javasolja a rendelettervezet elfogadását. Kéri a testület szavazását a rendelettervezettel kapcsolatban. 

Ábrahámhegy    Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi

10/2008. /IX. 11./ r e n d e l e t é t 

A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről. 
/1. sz. melléklet. / 

   
3.Ábrahámhegy Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester Felkéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót a napirend ismertetésére. 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó   Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a 
polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa  a  Képviselő-testületet a  helyi Önkormányzat  fél éves helyzetéről. 
Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások időarányosan teljesültek.  
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Az alapilletmények a  2008.  évi minimálbér változásoknak (69.000 Ft-ra  nőtt) megfelelően lettek tervezve és ezek 
megfelelően is alakultak. Részmunkaidőben 2 fővel lett számolva. Közhasznú, közcélú foglalkoztatott bére is itt jelenik 
meg, viszont itt a bér bevételi oldalon támogatásként is megjelenik.
A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás a munkavállalóknak kifizetett jutalom.
Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik, mely a 11/2006. 
(XI.15.) számú rendelet (a települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról és egyéb költségtérítéséről) alapján 
elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva (165e, 70e, 37e).
A járulékok a személyi juttatások után arányosan alakultak.
A dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak.
Irodaszer,  nyomtatvány vásárlására  volt szükség: vásárlásra  került  nyugtatömb,  készpénzfizetés számla (strandra) 
üdvözlőlap nyugdíjas karácsonyra, nyomtatópatron könyvtárba, névjegykarton oklevelekhez. 
Könyv vásárlásba  a  szónoklatok nagykönyve című kiadvány,  települések címerei kiadvány,  illetve egyéb könyvek 
kerültek vásárlásra a könyvtár részére. 
Folyóiratok között a Napló előfizetés, Nők lapja, Praktika, Heti válasz előfizetések tartoznak.
Kis értékű tárgyi eszközök között fűnyíró traktorba akkumulátor, gumi bölcsőhinta, laminálógép, pénztárgép strandra 
került megvásárlásra.
Anyagbeszerzések között az alábbiak szerepelnek: koszorú, mécses, só utakra, utcanév táblához faanyag, védőkesztyű, 
szemeteszsák, labda, szekrényzár, evezőlapát, védőháló, tisztítószer, murva, ecset, festék, cserép, kábel, fűmag, damil, 
gumilemez, tipli, csavar, vágókorong, huzal, stb.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások közé a  képújság szerkesztői díja,  kábeltévé előfizetés,  honlap karbantartás, 
testületi ülés közvetítés díja tartozik.
Szállítási szolgáltatások kiadásai a tapolcai volánnak fizetett önköltség kiegészítés tartozik,  tavalyi év végi nyugdíjas 
karácsony szállítási  költsége, illetve dobruskai kirándulás költsége. Bevételi oldalon az  egyéb bevételek között  az 
utazók által befizetett buszköltség megjelenik.
Karbantartás,  kisjavítás alatt  mosdó javítási költsége, buszváró üvegezése, MTD gép javítása, Husquarna javítása, 
padok, utcanév táblák, strandi lépcsők javítása került könyvelésre.
Egyéb üzemeltetési,  fenntartási  szolgáltatások eredeti előirányzatának  módosítására  volt  szükség többek között  a 
BÖKI részére fizetendő (72/2008. (IV.15.) sz. KT. határozat alapján, mellyel a képviselő testület elfogadta a BÖKI 
költségvetését) szemételszállítás díja, ami az előző években pénzeszköz átadásként merült fel.

Ezen kiadásnem közé tartozik továbbá  strandi zúzalék kiszedése, felrakása,  tűzoltóautó,  Skoda gépkocsi műszaki 
vizsgára felkészítésének díja, rovarirtás strandon, szúnyogirtás költsége, strandi nyíltvízi vizsgálat díja.
Reklám és propaganda kiadások között az Ábrahámhegyi Hírmondó nyomdaköltsége jelenik meg. 
Egyéb  különféle  dologi  kiadások  között  szerepel  a  kulcstartók  költsége,  jegyzőkönyvek  bőr  kötése,  munka 
egészségügyi ellátás költsége, tűzoltó készülék ellenőrzés díja.
Egyéb befizetési kötelezettség az előző évi maradvány visszafizetése kamattal módosított előirányzatként szerepel, 
mivel ez nem tervezhető kiadás, ezt a Magyar Államkincstárnak kellett kifizetni, a 2007. évi költségvetési beszámoló 
alapján.
Végleges pénzeszköz átadások között  az  Önkormányzat  fizet  ki  többek között  Balatonrendes Önkormányzatának 
szemétlerakási  díjat  (1223e  Ft),  óvodai,  iskolai  fenntartói  díjat  Badacsonytomaj,  Révfülöp  és  Tapolca 
Önkormányzatoknak (1435e Ft), valamint gyermekjóléti és családsegítő díjat (138 e Ft)
Támogatásértékű működési kiadás eredeti előirányzata módosítva lett, a fent említett BÖKI-s szemétszállítás miatt, 
mert 2008. évtől nem pénzeszköz átadásként ad át az Önkormányzat, hanem a szállítási szolgáltatások között jelenik 
meg ez a kiadás.
Az önkormányzat által folyósított kiadások összességében nézve nem haladták meg a féléves teljesítést.
Az  Önkormányzat  működési  támogatást  nyújtott  a  lakosságnak  a  csatornaközmű 15%,  illetve 25%  állam által 
finanszírozott részével 259e Ft értékben. Ez a Magyar Államkincstártól való lehívás után kerül kifizetésre a lakosság 
részére. 
Felújítási kiadásai között a Hivatali épület felújítása, valamint az Akácfa utcai útfelújítás szerepel. A hivatali épület 
felújítására pályázat került beadásra, mely sikeresen nyert, a beruházás megkezdése a II. félévben történik. 

Beruházások között az  alábbiak valósultak meg Önjáró fűnyíró került vásárlásra  595e Ft  értékben a  strandra,  új 
tárgyalószékek kerültek a  kultúrházba 449e Ft  értékben.. Elkészült a  strandi támfal,  (240e Ft)  Számítógép került 
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vásárlásra  a  könyvtárba  252e  Ft-ért  (e  Magyarország  pályázaton  a  vásárlás  ellenértéke visszatérül)  ,a  strandi 
pavilonok előtt elkészült a térkövezés (489e Ft), illetve a strandon kertészeti munkák kerültek elvégzésre (584e Ft). 
Fenti beruházásokhoz kapcsolódó áfa kiadás 554e Ft.
Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti díjak) 
bírság, és egyéb bevétel került könyvelésre, ez összesen 4782e Ft.
Az önkormányzat helyi adói a tervezetnek megfelelően folytak be. Jelenleg is van adó a számlákon, mely még nem 
került átutalásra a költségvetési számlára.
Működési  célú  pénzeszközt  vesz  át  az  Önkormányzat  mint  gesztor  a  körjegyzőség fenntartására  Balatonrendes 
Község Önkormányzatától, valamint a Körjegyzőségtől.
Az átengedett  központi  adók (Szja)  a  Magyar  Államkincstár  utalása  alapján  havonta  kerülnek az  önkormányzat 
számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve központosított). 
A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett ápolási díjak, lakásfenntartási díjak állam által támogatott 
része. 
A központi előirányzatok a 2008. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása,  illetve a lakossági közmű állami 
finanszírozása. 
Egyéb központi támogatás a 13.h.illetmény elszámolása és az eseti kereset kiegészítést tartalmazza. 
Működési célú támogatás központi kvi szervtől a közcélú támogatás.
Az Önkormányzat  pénzeszközt vesz át  Balatonrendestől működési célokra  (körjegyzőség fenntartása),  valamint  a 
Körjegyzőségtől, mint gesztor önkormányzat a gáz, víz, és villanyenergia költségekre. 
Támogatást kapott a Kistérségtől mozgókönyvtári feladatok ellátására.
Támogatást  nyert az önkormányzat  a szennyvízcsatorna III.  ütemére, melynek I.  részszámlája még a  2007.  évben 
kiegyenlítésre került, de a támogatást 2008. évben kapta meg az Önkormányzat.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2008. június 30-án 56.855 e Ft.

Borbély Gyula képviselő  15.30 órakor megérkezik, így a képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetését  54.197e Ft bevételi 
és  56.446e Ft kiadási főösszeggel fogadják el. Kéri a testület szavazását.

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

129/2008. /IX. 9./ KT.  ha t á r o z a t o t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetését megismerte, 54.197e Ft bevételi 
és  56.446e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős:  Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal. 

4.Körjegyzőség  2008. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester Felkéri  Soltész Attila körjegyzőt a napirend ismertetésére. 

Soltész Attila körjegyző     A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
2008.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények,  mely a  félévi teljesítésnek megfelelően alakult,  ehhez kapcsolódik az  illetménykiegészítés,  mely 
szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
2008 évben a  Körjegyzőség településeinek csökkenése miatt  végrehajtott  létszámcsökkentés munkakör összevonást 
eredményezett, így egy fő állományban lévő, de nem dolgozó felmentésével és végkielégítésével is számolva lett. 
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A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaviszonya 2008. február 15-ével szűnt meg, a munkavégzéssel nem 
járó felmentési időt 2007. november 16-tól töltötte, a részére kifizetett felmentésre jutó bér, illetve a végkielégítés a 
2008. évet terhelte, összesen 447e Ft. Ezen összegre, illetve a felmentési időre eső munkabérre a 4/2007. (II.20.) Ötm 
rendelet alapján pályázat került beadásra a Magyar Államkincstárhoz. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatási igénylés pályázata sikeresen nyert, összesen 626e Ft-ot, mely 
a II. félévben lesz kimutatható.
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, ami az ezévi költségvetésben jelenik meg.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás, mely kiadás teljesült, átfutó 
kiadásként került könyvelésre, így, bár ezen a címen nem jelentkezik összeg, átfutó kiadásként szerepel. Ez a következő 
beszámolónál már jelentkezni fog számszakilag, de a kiadások mértékét nem módosítja. 
Az étkezési hozzájárulás  2008  évre vonatkozó hatályos  jogszabályok alapján  (Ktv.)  adómentesen járó   6000  Ft 
(hidegétel utalvány), illetve 12000 Ft-tal (melegétel utalvány) lett számolva, nem haladja meg a tervezettet. 
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét foglalja magában, 
mely nem a ténylegesen felmerült összes költséget jelenti, hanem a hatályos adótörvényben foglalt normatívák alapján 
kerül kifizetésre.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány,  illetve Internet hozzájárulás  került  kifizetésre,  (mely 1/2001.  (XII.28.) 
számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra). 
A szociális juttatások címén temetési segély, illetve egészségügyi támogatás került kifizetésre, 
Az  állományba  nem  tartozók  juttatásai  között  1  fő  részére  került  kifizetésre  megbízási  díj   számítógépes 
karbantartásért,  illetve a  2007.  decemberében megtartott  időközi polgármester  választás  választási  bizottságának 
megbízási díjait tartalmazza. Ezen összeget 2007. decemberében bevételi oldalon megkapta a Körjegyzőség.
A  munkaadókat  terhelő  egyéb  járulék  az  illetmények után  számolt  arányos  járulék,  mely összességében nézve 
időarányosan alakult.
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer (toll 
10  db 2224  Ft  értékben, tollbetét 37  db 3870  Ft  értékben), bélyegző, gémkapocs,  iratfűző,  füzet,  etikett  címke, 
hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár vásárlására volt szükség. Ezen kiadásnem meghaladta a 
tervezettet, ám a 2008. II. félévében már nagyobb mértékű vásárlásra nincs szükség. 
Könyv, szakkönyv címén közbeszerzéssel kapcsolatos könyv, szociális igazgatás változásait tartalmazó könyv, illetve 
pénzügyi szakkönyv (számlarend) került megvásárlásra 19e Ft értékben.
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra 96 e Ft értékben. Ez éves előfizetés, 2009. júliusáig érvényes. 
A  továbbszámlázott  kiadások  a  mobiltelefon  díjait  tartalmazza.  (Ezek  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata, 
Balatonrendes Község Önkormányzata,  Ábrahámhegyi  Víziközmű Társulás,  Balatonrendesi  Beruházó  Víziközmű 
Társulás, 2008. II. félévétől a Rendesi Kft. is) A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, 
mely alapján  a  csomagba  tartozó  előfizetők egymás  közötti  beszélgetése ingyenes.  Az  ezen felüli  beszélgetések 
kerülnek továbbszámlázásra.
Egyéb üzemeltetés között  a  postai  feladások díja (1029e Ft,  szolgáltatási  díjak (Pl: étkezési utalványok szállítási 
szolgáltatása 79e Ft) szerepel. 
A  2008.  évi  elfogadott  költségvetésben  tervezett  postaköltség  féléves  időszakra  vetített  jelentős  túllépése  az 
alábbiakkal indokolható (melyet a Körjegyzőség a költségvetési tervezet előkészítésénél nem vett figyelembe, mivel az 
előző évi teljesítés adatainak figyelembevételével készült az előterjesztés és 2007. évben egyik helyi adónem sem került 
Ábrahámhegy Községben módosításra) 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2008.évben a helyi adónemek adómértékét minden adónemben módosította.
Az adóemelés miatt  az adóalanyokat  határozattal  kellett értesíteni az adófizetési kötelezettségükről. A határozatot 
tértivevénnyel kell kiküldeni. A postaköltség emiatt nagy mértékben megemelkedett.
2008. januárjában a tértivevényes levél ára belföldre 275 forint volt.
1700 adóalany részére (telekadó, építményadó, idegenforgalmi adó építmény után, iparűzési adó) kiküldött határozat 
postaköltsége 467 500 Ft.
A megnövekedett  külföldi ingatlan tulajdonosok száma  is  eredményezte a  tervezett  postaköltség túllépését.  Attól 
függően, hogy mely országba kerül a levél postázásra a küldemény ára 1000-1200 Ft/db.
Az adóhatóság részéről 50 levél került külföldre kiküldésre. A küldemények ára : 50 x 1200 Ft = 60.000 Ft.
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Ugyancsak  ezen  költségnemek  növekedését  eredményezte,  hogy  Ábrahámhegy  Önkormányzat  Adóhatósága 
adóellenőrzést  kezdeményezett,  mely  folyamatos.  Az  adóellenőrzésbe  bevont  személyek  száma  50  fő  volt.  Az 
ellenőrzés során átlagosan három tértivevényes levél került postázásra, melynek ára 150 x 275 Ft = 41 250 Ft.

Balatonrendes  Önkormányzatánál  adóemelés  nem  történt.  Ebből  kifolyólag  postaköltség  növekedéssel  nem 
számolhatunk.  Viszont  Ábrahámhegy  Önkormányzatához  hasonlóan  az  Adóhatóság  ellenőrzést  tartott.  Az 
ellenőrzéssel érintett személyek száma 40 fő volt.
Az ellenőrzés során átlagosan három tértivevényes levél került postázásra, melynek ára 120 x 275 Ft = 33 000 Ft.
Az Adóhatósági feladat ellátása során a két önkormányzat előre nem látható többlet költsége :601 750 Ft
A megnövekedett postaköltség maga után vonja a nyomtatvány és a fénymásolás költségének növekedését is.
A tavalyi  évhez képest  változtak postai  díjszabások is.  2007.év végén a  tértivevényes levelek ára  250  Ft/db,  a 
szabvány levelek ára 62 Ft/db volt, 2008. január 1-től a tértivevényes levelek ára 275 Ft/db, a szabvány levelek ára 70 
Ft/db. Az emelés a tértivevényes leveleknél 10 %, a szabvány leveleknél 13 % volt.
Egyéb dologi kiadások között munka eü.ellátás (21e Ft, és egyéb: Áfa tv. változásaival kapcsolatos előadás díja 20e 
Ft) szerepel.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját, illetve kisebb nyomatdíj költségű, Minolta fénymásoló üzembe 
helyezési díját, 319e Ft, bank kezelési költséget, 32e Ft, takarnet használati díjat 9e Ft, illetve IRMA iktató rendszer 
havidíját tartalmazza 80e Ft. 
2007.  I.  félévében 66.166  db  nyomatszám,  2007.  II.  félévben 65.249  db  nyomatszám került  kiszámlázásra  a 
körjegyzőség részére. 2008. I. félévben 56.420 db nyomatszám került kiszámlázásra. Ez az előző év I. félévéhez képest 
9746 db-bal, II. félévéhez képest 8829 db-bal csökkent a magasabb nyomatszámú fénymásolás díja. Kiküldésre került 
a lakosság részére (nyaralótulajdonosoknak is) a rendezvényterv, illetve a bornapok meghívója. Mivel az elfogadott 
költségvetési rendeletben a költségmeghatározás (adók, díjak) jelentős csökkenéssel számolt közel 50% (építéshatósági 
jogkör megszűnése, Salföld Község Önkormányzat kiválása) és nem vette figyelembe a fentebb említett jelentős számú 
adómódosításokból eredő nyomatdíjat, így ezen költségvetési soron is megjelent a többletkiadás.
A banki kezelési költségnél az előző évek lettek figyelembe véve. Bár a féléves teljesítés 32e Ft majdnem eléri az éves 
tervezettet,  ezt  kompenzálja,  hogy kamatbevételként is  jóval  magasabb  összeg várható  az  év végén az  előző év 
figyelembevételével. (2007. évben 10e Ft eredeti előirányzat, 25e Ft teljesítés szerepelt.) Ennek oka a bankváltás, mely 
során az előző számlavezető bankunk kisebb banki kezelési költségekkel dolgozott, ugyanakkor a folyószámlán lévő 
napi pénzállomány után jelentősen kisebb kamatot fizetett, míg a jelenlegi pénzintézet ugyan magasabb számlavezetési 
díjakat számít fel, de a napi kamatszámítás és a magasabb kamatszint miatt jelentősen nagyobb kamatösszeget fizet a 
folyószámlán lévő pénzeszközeink után, így ezen tételeket összesítve megállapítható, hogy a jelenlegi számlavezető 
pénzintézetünk összességében kedvezőbb feltételeket biztosít.
A dologi kiadások összességében nézve meghaladják a féléves teljesítés időarányos részét, ám a II. félévben nagyobb 
mértékű kiadás nem merül fel.
A felhalmozási kiadások között a  körjegyzőség számítógéppark szoftver-fejlesztésére, illetve egy darab számítógép 
vásárlása lett tervezve. 
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik, időarányosan teljesült. 
Egyéb bevételek között  a  Körjegyzőség megállapodás  alapján  más  körjegyzőségnél ellátott  anyakönyvi  feladatok 
ellátásáért kapott bevétel szerepel (100e Ft)
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja, illetve az ehhez kapcsolódó áfa tartozik. Bírság, kártérítés 
címén a várható, előző években kivetett, a Körjegyzőséget megillető építésügyi bírság összege szerepel (147e Ft).
Az államháztartáson kívüli működési célú támogatás a számlavezető pénzintézet támogatását tartalmazza (100e Ft).
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása tartozik. 
Működési pénzeszköz átvétel  államháztartáson  belülről  a  már  említett  létszámcsökkentéses  pályázat  elnyeréséből 
származó bevétel, mely a II. félévben lesz majd látható.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2008. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza. 

Összességében  megállapítható,  hogy  a  2008.  I.  félévi  tényleges  bevételek  kiadások  egyensúlyban  vannak,  és 
időarányos teljesítést mutatnak.
A  Körjegyzőség  gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  ennek  megfelelően  alakult  a  2008.  I.  félévi  pénzkészlete  is 
(Pénzkészlete 2008. június 30-án : 1025e Ft).



- 9 -

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a Körjegyzőség 2008. I. félévi költségvetési teljesítését  18.001 e. Ft bevételi 
és 18.104 e. Ft kiadási főösszeggel fogadják el. Kéri a testület szavazását.

 

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

130/2008. /IX. 9./ KT.  ha t á r o z a t o t   

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 
2008. I. félévi költségvetési teljesítését megismerte és 18.001 e. Ft bevételi és 
18.104 e. Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila körjegyző 
Határidő: azonnal. 

5.  Ábrahámhegy Önkormányzat  8/2008. /VI. 4./költségvetési rendeletének módosítása. 

Vella Zsolt polgármester Felkéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót a napirend ismertetésére.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 8/2008. (VI.4.) számú költségvetési 
rendeletének módosítása az alábbiak miatt szükséges:
A 2008.  évi költségvetés tervezésekor a  Magyar  Államkincstár  által  leközölt adatokat  vettük alapul az átengedett 
központi adók előirányzatánál. 
A féléves beszámoló készítésekor szintén az Államkincstár által közölt adatokkal dolgoztunk, melynél az átengedett 
központi adók tekintetében (32.141e Ft-ról 31.641e Ft-ra csökkent), normatív kiegészítő támogatásoknál (500e Ft-ról 
898e Ft-ra  nőtt),  központosított előirányzatoknál (0 Ft  eredeti előirányzatról 2.261e Ft-ra  nőtt) és egyéb központi 
támogatásnál  (0 Ft ról 1.143e Ft)  módosítás következett be.
További módosítást igényel, az egyéb befizetési kötelezettségek között szereplő, előző évi maradvány visszafizetése 
kamattal  együtt,  mely előre nem tervezhető kiadás.  Ezt  a  Magyar  Államkincstárnak kellett kifizetni, a  2007.  évi 
költségvetési beszámoló alapján.
Módosítás  szükséges  továbbá  az  egyéb  üzemeltetés,  fenntartás  költsége,  mely  a  szemétszállítás  költségeit  is 
tartalmazza, így arányos összeggel a támogatás értékű működési  pénzeszköz átadás csökkent.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a rendeletmódosítást fogadják el. Kéri a testület szavazását.

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

11/2008. /IX. 11./  r e n d e l e t é t 

az önkormányzat költségvetéséről szóló  8/2008. /VI. 4./ rendeletének módosításáról.
/2.sz.melléklet./  

6. Utcanév elnevezése iránti kérelem. 

Vella Zsolt polgármester Opitz Tamás és társai kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy a jelenleg névtelen 
területet - Lacus Pelso Pizzéria és a focipályáig terjedő Burnót patak part - névvel ellátni szíveskedjenek. Javasolják a 
Győri utca elnevezést. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 10. § (1).  h) pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe sorolja a közterületek elnevezését. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásának 
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végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a címmegállapítást a jegyző a 
képviselő-testület közterület elnevezéséről szóló határozata alapján állapítja meg.

Az utca elnevezéseként Patakparti sétány elnevezést javasol, az előzetes megbeszélések  alapján már így szerepelt és 
ehhez ragaszkodik az önkormányzat.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Az érintetteknek minél előbb meg kell kapni az utca nevet, hogy a postájuk 
eljuttatása rendeződjön. 

Gáspár József képviselő  Rendezni kell a Lakosék kerítése és a patak közötti terület sorsát, ott még a Vízügyi 
Igazgatóságnak van területe. A futballpályából ki kell venni azt a részt amit sétány céljára használunk, azt le tudjuk 
hozni addig, amíg  a 282 hrsz-ú apró telekig és a 276 hrsz-ig, ott is valamilyen terület egyezségbe kellene 
megállapodni, vagy esetleges a terület elejéből mivel azon járunk, igazából a telkeknek a területe, mögötte viszont van 
önkormányzati terület. Tehát egy területcserével az megoldható, hogy a sétány területe meglegyen, a mögötte lévő 
területet meg kapja meg az akinek az ingatlanát elől érinti. A Szolnok megyei üdülő előtt is el van hagyva az a terület 
ami valamikor még a Soproni Szőnyeggyár idejében volt alku a kerítés építésekor, hogy  hová teszik a kerítést illetve 
hol marad nekik a bejáráshoz útjuk. Annak a tulajdonviszonya se biztos, hogy rendezett. Kár, hogy régebbi 
térképkivonatot kaptak meg, mivel pillanatnyilag nem így néz ki a megosztás után. A sárgával behúzott az 
önkormányzaté, de van még egy kialakított területű ingatlan. Akik itt zömmel ebben gondolkodtak azok az Avar 
utcában rendelkeznek ingatlannal, mert ők meg tudják postacímnek az Avar utcát is adni. 
Először rendbe kell tenni, mivel ha elkezdik terveztetni a patak-parti sétány közvilágítását a szolgalmi jogok dolgában 
azonnal lépni kell, mivel nem tudják a munkákat sem elvégeztetni, a tulajdonosi jogokat meg kell szerezni hozzá. A 
Patak-parti elnevezés később is időtálló lehet. Számot addig nem lehet adni, el kell dönteni, hogy ezekből a 282 hrsz-
től a 276 hrsz-ig lévő területekből mi lesz. Meg kell nézi, hogy abból a területből ami most a futballpályához tartozik 
van-e olyan rész ami hasznosítható. Ha nem akkor meg kellene a mellette lévő telektulajdonosokkal egyezni, hogy ki 
fogja azt gondozni, rendezni. 

Vella Zsolt polgármester   Ezt a folyamatot mindenképpen véghez kell vinni és el is kezdődött, minden tulajdonos 
levélben értesítve lett, hogy ajánlják fel az ingatlanokat az önkormányzat részére, a nagy többség már visszajelzett. 
Teljesen jó amit a képviselő úr elmondott, az önkormányzat is azon van, hogy rendezett viszonyok legyenek. Nem 
tudja milyen módon tudnak segíteni a kérelmezőknek, hogy addig legalább valamilyen beazonosításuk legyen. 

Soltész Attila körjegyző   A beazonosításra minden további nélkül lehet használni a helyrajzi számot, tehát nem sérül 
az ingatlantulajdonosok joga.  Viszont a házszámot semmiképpen nem lehet ezekre az ingatlanokra megadni, mivel 
jelen pillanatban ez egy zsákutca lesz. Ami utcaként és közterületként fuckcionálhat a térképen jelzett a vonalig terjed, 
az önálló helyrajzi számmal ellátott jelen pillanatban névtelen közterület vagy utcának a területe. Utána magánterületek 
vannak, főleg az érintett ingatlantulajdonosoknak a területe az önálló építési telekként szerepel. Arra nem lehet adni 
egy utca elnevezést, házszámmal. Amikor az ingatlantulajdonosok azt a területrészt felajánlják akár ingyenesen akár 
cserébe és összeér a két terület, akkor lehet odáig kiterjeszteni az utcának a hosszát egy helyrajzi számmal vagy többel 
is, de egy megnevezéssel. Jelen pillanatban az ingatlantulajdonosok biztos, hogy házszámmal nem fognak rendelkezni, 
magánterületükre  erről az utcáról  nem lehet megközelíteni  őket egy bizonyos távolságig. Az más kérdés, hogy a 
valóságban természetben mégis úgy néz ki, mintha egy utca lenne. 

Kondor László képviselő  A jelzett szakasz még az ő telküket sem érné el, tehát ő előttük sem lenne utca név, 
házszámot se lehet kiadni. Úgy érzi nem is szabad feldarabolni ezt a szakaszt, tényleg ragaszkodni kell ahhoz, amit 
mindenki a köznyelvben is tud, hogy patak-parti sétány. Az önkormányzat mindent kövessen el, hogy az út a 
magántelkeknél kiszakítható. Hiába tervezték be a költségvetésbe, hogy patak-parti sétány közvilágítását is, az E-ON 
Zrt. a tervezésnél abban a pillanatban megjelenik és azt mondja, hogy csak akkor tudja megcsinálni ez a tervezést, 
hogyha szolgalmi jogot jegyez be, vagy addigra mire ez bonyolódik, a telektulajdonosoktól már a lemondó nyilatkozat 
vagy területcsere szerepel. 
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Vella Zsolt polgármester   A napirendi pontot még átgondolva felveszik a kapcsolatot az érintett az 
ingatlantulajdonsokkal, hogy a beazonosítás illetve a postás, vagy egyéb módon megkapják a küldeményeiket, illetőleg 
bármi probléma van mentő, tűzoltó odataláljon. Javasolja, hogy erre térjenek vissza és bevonják őket az egyeztetésbe. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Olyat lehet, hogy ha őket emiatt nem lehet megtalálni és az illető ingatlana 
nem az Avar utcából nyílik, kirakni táblára, hogy helyrajzi szám ettől eddig. 

Gáspár József képviselő  Ezt az ingatlantulajdonos is megteheti, hogy a házára nem házszámot tesz ki, hanem helyrajzi 
számot.

Kondor László képviselő  A közműhálózatba bekerültek, tehát a helyrajzi számok alapján megtalálják, a Vízmű akár 
az E-ON Zrt.  
     
Vella Zsolt polgármester   Javasolja elnapolni ezt a napirendet és mindkét fel számára megnyugtatóan rendezni, illetve 
folynak a tárgyalások az érintett ingatlanok tulajdonosaival. 

7. Pályázat sebességkorlátozó műszer beszerzésére. 

Vella Zsolt polgármester  A forgalmas utak által kettévágott lakóterületeken szükséges a járműforgalom sebességének 
csökkentése, a gyalogos átkelőhelyek megfelelő kialakításával a védtelen közlekedők segítése.
A pályázaton azon települési önkormányzatok vehetnek részt, amelyek területén az országos közúthálózat valamely 
útja áthalad.
Támogatható tevékenységek:
Fenntartási jellegű forgalombiztonsági beavatkozás az országos közutakon, amely a pályázat céljának és a vonatkozó 
Útügyi Műszaki Előírásnak megfelel: biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése középszigettel és sávelhúzással, szükség 
esetén sárga villogóval, nyomógombos jelzőlámpával, a település belépési pontján kapuzat  létesítése sávelhúzással, 
KRESZ jelzést felvillantó sebességkorlátra figyelmeztető berendezés.
A pályázat összege felhasználható a beavatkozás előkészítésére, területszerzésre, tervezésre és kivitelezésre.
A társfinanszírozás mértéke pályázatonként legfeljebb bruttó 15 millió Ft.
Az önkormányzatoknak a teljes bekerülési összeg legalább 10%-ának megfelelő önrészt kell biztosítaniuk. 
A  beruházás  megvalósításának  költségigénye  1db  sebességkorlátra  figyelmeztető  berendezés  esetén  napelemes 
kivitelben  (1db  65VA+töltésszabályozó+tartószerkezet),  tápegységgel  (24db  17Ah-s  zselés  akkumulátor+2db 
tartódoboz)  tartószerkezettel  (1db  tartószerkezet  kb.  4m-es  horganyzott  csővel  és  betonozással),  telepítéssel  és 
szállítással (helyszínre szállítás, beszerelés, beszabályozás), analizáló programmal: 1.063.500Ft+ÁFA 
A pályázat benyújtásának feltétele a Magyar Közút Kht. nyilatkozata a megvalósítás támogatásáról.
Nyertes pályázat esetén az önrész összegét a pályázó köteles befizetni a „KHEM Útipénztár előirányzat”-ba, továbbá 
vállalnia kell a beruházás 2009. folyamán történő megvalósítását .

Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kéri a testület szavazását..

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

131/2008. /IX. 9. / KT. határozat

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési  ,  Hírközlési  és 
Energiaügyi  Minisztérium megbízásából  a  Közlekedésfejlesztési  és  Koordinációs  Központ  által  kiírt  „Az 
országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek 
sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” tárgyú pályázat keretében KRESZ 
jelzést felvillantó sebességkorlátra figyelmeztető berendezések elhelyezésére.
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A beruházás bruttó költsége 2.552.400Ft, melyből Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
255.240Ft összegű önkormányzati önrészt biztosít a 2008. évi költségvetés tartalékkeretének terhére kettő darab 
SELEX SKRL 7282 típusú napelemes kivitelű sebességkorlátra figyelmeztető berendezés elhelyezésére.

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: szeptember 15.

8. Beiskolázási segély megállapítása.  

Vella Zsolt polgármester    A szociális igazgatásról szóló helyi rendelet  21. §-a szerint  az önkormányzat a községben 
lakóhellyel rendelkező  általános iskola, közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló személyek részére 
iskolakezdési támogatást nyújt a jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül. A költségvetési 
rendeletben tervezett összeg 600.000 Ft. 2007.évben 43 fő részesült 10.000 Ft összegben.  Tájékozódtak, hogy a 
középiskolásoknak a tankönyv  15-25.000 Ft-ba kerül, az általános iskolásoknak 8-10.000 Ft-ba. Az idei évben 48 fő 
részére biztosítják a beiskolázási segélyt, melyet javasol 10.000 Ft összegben megállapítani , ezzel is enyhítve a 
családok iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásait. 
Kéri a testület szavazását.

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

      132/2008. /IX. 9./  KT. h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete a községben állandó lakosként bejelentett  és 
nappali tagozaton tanulók részére, - a megfelelő iskolalátogatási  igazolások bemutatása mellett - 10.000,-
Ft  /azaz:  tízezer forint/ egyösszegű beiskolázási segélyt nyújt. 
Az iskolalátogatási igazolások beadási határideje:  2008. október 31. 
Megbízza a Körjegyzőt, hogy a megfelelő  igazolások beszerzése  után, az összeg kifizetéséről saját 
hatáskörben gondoskodjék. 

Felelős:  Soltész Attila körjegyző Határidő:  2008. október 31.  
                             Vella Zsolt  polgármester

9. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás.

Vella Zsolt polgármester  Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 
2000/2001-es tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi 
segítséget. Ábrahámhegy község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott első ízben a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, azóta több ábrahámhegyi fiatal részesült támogatásban. 
A csatlakozási  szándéknyilatkozat  elfogadását  követően kerül kiírásra  a  pályázat,  melyre a  jelentkezéseket 2008. 
október 31-ig lehet benyújtani. Az ösztöndíj időtartalma 10 hónap (a 2008/2009.  tanév második, és a 2009/2010. 
tanév első féléve). A megállapított támogatások a 2009. évi költségvetési évet terhelik.
A tavalyi évben 2.000 Ft-tal  támogatták a  hallgatókat személyenként, 10 fiatal tanult  felsőoktatási intézményben. 
Tavalyi évben a  Megyei Önkormányzat  nem nyújtott  támogatást,  így a hallgatók személyenként csak 4.000 Ft-ot 
kaptak. Javasolja, hogy az  idei évben is  csatlakozzon önkormányzatuk  a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica pályázathoz. Kéri a testület szavazását.
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Ábrahámhegy  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi 

133/2008. /IX. 9 ./   KT. h a t á r o z a t o t 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a  jogszabályoknak  megfelelően  kifejezett  és 

visszavonhatatlan döntést  hozott  arról,  hogy  csatlakozni kíván a  hátrányos  szociális  helyzetű felsőoktatási 

hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. Kijelentjük, hogy az önkormányzat a 

felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2009.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  Ösztöndíjrendszer  2009.  évi  fordulója  keretében a 

beérkezett pályázatokról hozott döntését az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya által üzemeltetett 

https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti. Az adatrögzítéssel Illésné Rácz 

Andreát bízza meg.

Felhatalmazza Vella  Zsolt  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  polgármesterét,  a  csatlakozási  nyilatkozat 

aláírására. 

Felelős:  Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal.    

10.Játékkaszinók üzemeltetésére koncessziós pályázat kiírása. 

Vella Zsolt  polgármester  Felkéri Soltész Attila körjegyzőt a napirend ismertetésére.   

Soltész Attila körjegyző   Az előterjesztéshez csatolva lett a  Pénzügyminisztérium Pályázati Irodája általi megkeresés, 
melyet ismertet.  
A megkeresésben kérik a testületet, hogy testületi határozat formájában foglaljon állást, a tárgyban, hogy a Közép-
dunántúli régióban I. kategóriába tartozó Játékkaszinó működtetésének pályázati kiírásához hozzájárul-e. 
Ez  egyben azt  is  jelenti,  hogy a  hozzájárulás  a  régión belül  eredményezheti  önkormányzatuk  területén történő 
Játékkaszinó működtetését is.

Gáspár József képviselő  Véleménye szerint játékkaszinó működésére engedély csak korlátozott számban lesz kiadva. 
 
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy ezt támogassák, kéri a testület szavazását.  

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  és  1 tartózkodás 
mellett meghozta  az alábbi 

134/2008. /IX.  9./ KT. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  Pénzügyminisztérium 
képviseletében a  Pénzügyminiszter  játékkaszinók üzemeltetésére  vonatkozó  koncessziós  pályázatot  írjon  ki, 
melynek értelmében  Ábrahámhegy  Önkormányzat közigazgatási területén I. kategóriába sorolt játékkaszinó 
működhet. 
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Határidő: azonnal
Felelős:  Vella Zsolt  polgármester 

11.Navigációs térkép ajánlat.

Vella Zsolt  polgármester   A napirend előterjesztéséhez  csatolásra  került Cartographia New Media Kft ajánlati 
megkeresése, melyben honlapukon történő térkép helyezését biztosítanák oly módon,  hogy akár  a  település teljes 
térképe megjelenne, akár adott települési helyszínre történő útirányt megadva útvonal tervező keresztül mutatná az 

útvonalat.  Ezen  szolgáltatáshoz  hasonló,  közel  egyenértékű,  bár  külön  honlapról  különböző  útvonal  tervező 
segítségével ingyenesen is el lehet érni, jelen esetben közvetlenül az önkormányzati honlapról nyílna erre lehetőség. 
A napirendi pont megtárgyalása előtt javasolja a  Képviselő-társainak, hogy akár otthonukban, akár a hivatalban a 
kiküldött mellékletben szereplő referenciára klikkelve működés közben is nézzék meg fenti lehetőséget. A megjelenési 
pontok számának növelésére járó díjkedvezmény úgy is elérhető, ha például több településsel (Balatonrendes ) együtt 
kezdeményezik ezen szolgáltat megrendelését. 
Véleménye szerint községük honlapja kiváló  és tájékozódásra megfelelően alkalmas.
Javasolja, hogy  a Cartographia New Media Kft  ajánlatát ne fogadják el, kéri a testület szavazását. 

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

135/2008. /IX.  9./ KT. határozat 

Ábrahámhegy   Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a  Cartographia New Media Kft 
részére nyújtandó interaktív térképes szolgáltatást, melyet nem kíván igénybe venni. 
Egyben megköszöni a cég bemutatkozó anyagát. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

12.Ábrahámhegy Önkormányzat részéről Közhasznú Alapítvány létrehozása. 

Vella Zsolt polgármester  Több év óta készül önkormányzatunk (a költségvetésben is elkülönített forrás biztosításával) 
arra,  hogy az  Ábrahámhegy Önkormányzat  tulajdonában lévő temetőben található ravatalozó épületet felújítás  és 
bővítést követően temetőkápolna és ravatalozóként bocsássa a település lakóinak kegyeleti céljaira. Sajnos az elmúlt 
időszakban (bár  az építéssel kapcsolatos jogi engedélyezés megtörtént,  jogerős építési engedéllyel rendelkezünk) a 
kivitelezés anyagi oldalát nem sikerült biztosítani. 

Fentiek alapján javasolja, hogy az önkormányzatuk hozzon létre közhasznú alapítványt, melynek kizárólagos célja a 
temetőkápolnára történő adományok gyűjtése, egyben a Római Katolikus Egyház Veszprémi Érseksége / illetve Római 
Katolikus Egyházközösség  által felajánlott 5.000.000 Ft-ot is ezen alapítvány számlájára helyezzék el, mivel ebben az 
esetben már az alapítvány számláján kamatozhatna fenti jelentős számú pénzösszeg. 
Ezen túlmenőn javasolja,  az önkormányzat  részéről a  költségvetésben biztosított  és a  Katolikus Egyházzal történt 
előzetes megállapodás alapján ugyanolyan összeg (5.000.000 Ft) elhelyezését. 
Közhasznú  Alapítványból  adódóan  az  oda  befizetett  adományok  magánszemélyek  esetében  SZJA  kedvezmény 
vonzattal  is  bírnak,  így  vélhetően  már  ebben  az  évben  jelentős  plusz  támogatások  érkezhetnének,  melyhez 
önkormányzatunk rendelkezésére álló kommunikációs csatornáit is, úgy mint:  képújság, helyi televízió közvetítések, 
honlap, illetve hirdetményi úton segítenénk. Az alapítvány létrehozásának ügyvédi munkadíja az előzetes árajánlat 
alapján 80.000 Ft + ÁFA, mely magában foglalja a teljes dokumentáció megszerkesztését, továbbá a bírósági eljárás 
során való képviseletet is. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Meg kell határozni az alapítvány nevét, célját és a személyeket. 



- 15 -

Soltész Attila körjegyző   A képviselő-testületnek először az alapítvány létrehozásáról kell dönteni, az alapítvány 
nevének, céljának és a személyeknek a megnevezését a további egyeztetések során is meghatározhatja. Az alapító az 
önkormányzat lesz és az egyház átadná az összeget. 

Képviselő-testületi tag nem lehet az alapítvány kuratóriumi tagja. Az alapító teljes egészében elválik a működő 
alapítványtól, se beleszólása, se ráhatása nincs, és nem is lehet a meghatározott cél érdekében működő szervezetre. 

Gáspár József képviselő  Az ügyvéd úr levelében felsorolja a cél szerinti tevékenységeket, ő a kápolnát nem tudja 
beleilleszteni egyikbe sem. Annak is utána kell nézni, hogy közhasznú alapítvány elfogadhatja-e az adó 1 %-át.

Soltész Attila körjegyző   Az ügyvéd úr a  „ Közhasznú szervezetek szabályozásáról” szóló  1997. évi CLVI.  törvény 
szerint sorolta fel a cél tevékenységeket, elmondása szerint a kulturális tevékenységbe illeszthető be a vallási 
tevékenység  részét képező kápolna bővítés megvalósítása is. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az Ábrahámhegyi Temetőkápolna megvalósítása ügyében hozzanak létre egy 
Közhasznú  Alapítványt.  A    Közhasznú  Alapítvány  okiratának  szerkesztésére  és  bejegyzési  eljárásban  való 
képviseletre  megbízást adjanak  Dr. Poharánszki István ügyvéd részére és az általa beadott árajánlatot 80.000 Ft+Áfa 
összegben fogadják el .  Kéri a testület szavazását.

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

136/2008. /IX.  9./ KT. határozat 

Ábrahámhegy   Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Ábrahámhegyi 
Temetőkápolna  / 2233 hrsz. / megvalósítása ügyében  Közhasznú Alapítványt hoz létre.

A  képviselő-testület a Közhasznú Alapítvány okiratának szerkesztésére és bejegyzési eljárásban 
való képviseletre  megbízást ad Dr. Poharánszki István ügyvéd /székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. / 
részére és az általa beadott árajánlatot 80.000 Ft+Áfa összegben elfogadja.  

Határidő: azonnal. 
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

Tájékoztatók: 

- Képviselő-testületi határozatokról.   

Vella Zsolt  polgármester Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. §. 1./bekezdése alapján a 
képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt  lejárt határidejű határozatokról  szóló jelentés 
elfogadásáról. A  2008. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok  végrehajtásáról szóló beszámolót  illetve az 
abban tett intézkedéseket a képviselő-testület  tagjai megkapták. Eszerint nincs lejárt határidejű határozat.   

A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

- Növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről.  

Vella Zsolt polgármester  Felkéri  Soltész Attila körjegyzőt a napirend ismertetésére. 
  
Soltész Attila körjegyző   A parlagfű elleni védekezés közigazgatási eljárás, amelyben a közigazgatási szerv előírja az 
ügyfél számára a védekezési kötelezettséget, illetve növényvédelmi bírságot szab ki, közérdekű védekezést rendel el.
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A települési önkormányzat  jegyzőjének növényvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozik a károsítók, így a  parlagfű 
elleni védekezésre történő kötelezés elrendelése, adott esetben a növényvédelmi bírság kiszabása.

Gyomnövényekkel fertőzött  területek első ellenőrzésére május  27.-én került  sor,  és  ezen időponttól  kezdődően a 
műszaki előadó a községet rendszeres időközönként ellenőrzi.

Az idei évben 41  ingatlannal  kapcsolatban  történt  a  2000  évi XXXV tv.  rendelkezései szerinti  hatósági  eljárás 
kezdeményezésre, 12 db bejelentés történt, melyből 5 db volt a bejelentésnek megfelelő állapotú, így ezen esetekben is 
eljárás került kezdeményezésre.

A mai napig 2 ügyben került  növényvédelmi bírság kiszabásra  összesen 125 000 Ft  értékben, mely esetekben a 
kényszerkaszálás  megkezdése  előtt  az  ingatlannal  rendelkezők  a  védekezést  elvégezték,  így  kényszerkaszálásra 
Ábrahámhegy Község  területén nem került  sor.  A  fenti  birság  kiszabások  közül  egy esetben került  a  hatóság 
határozata megfellebbezésre, melyben jelenleg másodfokú eljárás van folyamatban.
A kiszabott  növényvédelmi bírságot  az  érintett  település számlájára  kell a  megbírságoltnak a  határozat  jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül befizetni. 2007 évről áthúzódó ügyirat egy darab van, melyben a hatóság a bírság 
és a kényszerkaszálás költségeinek behajtására vonatkozóan megkereste az illetékes APEH-et, a behajtás a mai napig 
nem vezetett eredményre. Várhatóan 2008 szeptember  11.-én újabb ellenőrzés kerül lefolytatásra. 
Parlagfű  elleni  védekezés  ellenőrzésének  jogkörét  külterületen  a  területileg  illetékes  földhivatal  látja  el.  Az 
ingatlantulajdonos  növényvédelmi kötelezettségének elmulasztása  esetén a  bírság  kiszabását,  illetve a  védekezést 
megyei Talaj- és Növényvédelmi Szolgálat rendeli el. 

A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

-  Szüreti felvonulás előkészítéséről. 

Vella  Zsolt  polgármester   Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  31/2008.(II.12.)  számú 
határozatával elfogadta Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2008. évi rendezvénytervét, melyben a 2008. évi szüreti 
felvonulást október 4-én kívánja megtartani.
Az önkormányzat eddigi rendezvényei is igen magas színvonalúak voltak, és hasonló színvonalban szeretnék a többit is 
megrendezni, valamint köszönet illet mindenkit aki ebben tevékenyen részt vett. 
A rendezvényért felelős: Borbély Gyula képviselő, és a Képviselő-testület.
A rendezvény szervezője: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
A rendezvény helyszíne:  Strand parkolóban találkozás 14.00 órakor – Vasút u. – Sziget utcától a kápolnáig - futball 
pálya- Tompos-híd – Patak u. – Árpád u. – Jász-kun Panzióban  főzés és a mulatság.  
A rendezvény tervezett költsége: 400.000.-Ft
A rendezvények költségeit Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete a 4/2008. (II.15.) sz. költségvetési 
rendeletével jóváhagyta.

A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

Vella Zsolt polgármester   Kéri a hivatalt, hogy a következő ülésre készítse elő az egyes helyi építészeti alkotások 
védetté nyilvánításáról szóló rendelettervezetet.

Az ülést  17.30  órakor bezárja. 
k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt  
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kondor László képviselő 
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Tájékoztató a zárt ülésről: 

Két  fő részére normatív és helyi  lakásfenntartási támogatás került megállapításra 3.100 Ft/hó illetőleg 1.400 Ft/hó 
összegben egy évi időtartamra. 
Egy  fő részére helyi lakásfenntartási támogatás  került megállapításra 3.000 Ft/hó összegben egy évi időtartamra. 


	Soltész Attila körjegyző     A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
	Vella Zsolt polgármester Felkéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót a napirend ismertetésére.
	Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 8/2008. (VI.4.) számú költségvetési rendeletének módosítása az alábbiak miatt szükséges:

	rendeletben tervezett összeg 600.000 Ft. 2007.évben 43 fő részesült 10.000 Ft összegben.  Tájékozódtak, hogy a középiskolásoknak a tankönyv  15-25.000 Ft-ba kerül, az általános iskolásoknak 8-10.000 Ft-ba. Az idei évben 48 fő részére biztosítják a beiskolázási segélyt, melyet javasol 10.000 Ft összegben megállapítani , ezzel is enyhítve a családok iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásait. 
	Vella Zsolt polgármester  Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001-es tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Ábrahámhegy község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott első ízben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, azóta több ábrahámhegyi fiatal részesült támogatásban. 
	Vella Zsolt polgármester   Kéri a hivatalt, hogy a következő ülésre készítse elő az egyes helyi építészeti alkotások védetté nyilvánításáról szóló rendelettervezetet.

