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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Ikt.szám:  121-30/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 9-i   nyilvános 
ülésén.

Helye:   Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Kondor László  képviselő 
Borbély Gyula képviselő 

         Kovács József   képviselő 

Távolmaradt: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  
Gáspár József képviselő   

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
                        Kovácsné A.Katalin jegyzőkönyvvez.

Horváth Anita ügyintéző   
Melkovics Pálma, Melkovics János
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettől: Nagy Miklós, Tasner Mónika, Istvándi Gergely

    Borbélyné Gabriella. 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  10.30 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:
1. Ábrahámhegy  Önkormányzat  2009. évi költségvetésének elfogadása. 
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./
2.    Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére jármű beszerzésével kapcsolatos
       közbeszerzési eljárásra szakértő megbízása. 
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./
3.    Pályázat e-Magyarország Pontok támogatására. 
        Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./
4.  Minigolfpályára kötött bérleti szerződés. 
        Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./
5.    A Badacsonytomaj Nagyközségi Közös Tanács kezelésében nyilvántartott ingatlanok 

        perében hozott döntésről tájékoztató.
         Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./
6. Tóth  Lukácsné közút célú felajánlása.  
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./
7. Rendezvényterv. Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /szóbeli/
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Tájékoztatók:
8. Tájékoztató Rák Csaba bérleti díj megfizetése iránt indított perével kapcsolatban.
         Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   
9.  Tájékoztató  Salföld önkormányzattal kapcsolatban írott médiában megjelent  
 válaszlevélről. Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   
 10.   Tájékoztató a  Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kapcsolatban.   

                      Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /szóbeli/

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

1. Ábrahámhegy  Önkormányzat  2009. évi költségvetésének elfogadása.   
       

Vella Zsolt polgármester   Költségvetésük kiadásához kapcsolódik, hogy a Badacsonytomaji „Pipitér” Napközi 
Otthonos Óvoda kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a báli rendezvényt támogassák. Javasolja, hogy 
5.000 Ft-os támogatásban részesítsék az óvodát. Kéri a testület szavazását. 

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

19/2009. /II. 9. / KT. határozatát 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji
„ Pipitér” Napközi Otthonos Óvoda  /8258 Badacsonytomaj, Kert u. 20./   kérelmére  
az óvodai báli rendezvényhez  5.000 Ft/ azaz: ötezer forint / támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatói szerződés 
megkötésére. 

.
Felelős:    Vella  Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testület egyeztetése szerint a Steak-House beruházást továbbra is 
szerepelteti a költségvetésben. Más változtatást a költségvetés I. fordulójához képest nem eszközölnek,
ezért javasolja, hogy az önkormányzat 2009.évi költségvetését fogadja el a testület. Kéri a testület szavazását. 

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

2/2009. /II. 12./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. 
1.sz.mell.

2.    Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére jármű beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásra szakértő megbízása. 

Vella Zsolt polgármester Felkéri a napirend ismertetésére Horváth Anita ügyintézőt. 

Horváth Anita ügyintéző  Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. január 20-án megtartott Képviselő-testületi 
ülésen elhangzott tájékoztató alapján a központosított közbeszerzési eljárás akadályokba ütközése miatt javasolt 
egyszerű közbeszerzési eljárás  lefolytatása,  melynek keretében akár  plussz  szolgáltatásokat  is  nyújthatnak az 
ajánlattevők.
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Az  egyszerű  eljárás  lefolytatására  lehetőség  van közbeszerzési szakértő megbízására.

Fenti ügyben megkeresésre került a 
- DRV ZRT.(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), aki az eljárás lefolytatását a nyertes ajánlattevő nettó ajánlati árának 
3 %+ÁFA összegben vállalná.
- G&T ÉPTERV BT. Gosztola János képviseletében (8600 Siófok, Pacsirta u. 3.), aki az eljárás lefolytatását a 
nyertes ajánlattevő nettó ajánlati árának 1,5%+ÁFA összegben vállalná.
Továbbá tájékoztatott, hogy abban az esetben amennyiben még egy közbeszerzési eljárás lefolytatására kerülne 
sor a községben másik tárgykörben 90 napon belül, úgy az eljárást 1,2%+ÁFA összegben vállalná.
-  A  veszprémi  székhelyű  BEST  KFT.  150.000Ft+ÁFA  összegű  ajánlatot  tett,  valamint  a  hirdetménnyel 
kapcsolatos költségek fedezésére további 20.000Ft+ÁFA biztosítását kérte.
Ha a jármű beszerzés a pályázati támogatás nettó összegén (8.360.000Ft) valósul meg, akkor a DRV ZRT díja 
250.800Ft+ÁFA, a G&T ÉPTERV BT ajánlata az egyik esetben 125.400Ft+ÁFA, másik esetben 100.320+ÁFA., 
a BEST KFT pedig 170.000Ft+ÁFA összegben vállalná az eljárás lebonyolítását.

 Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy G&T ÉPTERV BT.-t bízzák meg azzal, hogy az eljárás lefolytatását a 
nyertes ajánlattevő nettó ajánlati árának 1,2 %+ÁFA összegben vállalják. Kéri a testület szavazását. 

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

20/2009. /II. 9. / KT. határozatát 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását 
kezdeményezi Volkswagen Transporter Kombi 1,9 TDI hosszú tengelytáv (B) típusú haszonjármű vásárlása 
tárgyában.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy G&T ÉPTERV BT.-vel  /székhely: 8600 Siófok, Pacsirta u. 3. /  az 
eljárás lefolytatásához szükséges megbízási szerződés megkösse azzal, hogy az eljárás lefolytatását a nyertes 
ajánlattevő  nettó  ajánlati  árának 1,2  %+ÁFA  összegben  vállalja,  amennyiben az  önkormányzat  jelen 
megbízástól számított 90 napig több beszerzési eljárás lefolytatásával bízza meg a lebonyolítót. 
Egy beszerzés esetén az eljárás lefolytatásának díja a nyertes ajánlattevő nettó ajánlati árának 1,5% +Áfa. 
A megbízási díj összegét a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős:    Vella  Ferenc Zsolt polgármester Határidő: azonnal. 

       
3.     Pályázat e-Magyarország Pontok támogatására. 

Vella Zsolt  polgármester A Miniszterelnöki Hivatal  pályázatot  írt  ki már  működő Internet-hozzáférési pontok 
támogatására.
A támogatás  célja  a  közösségi-Internet  hozzáférési  pontok (továbbiakban KIHOP)  folyamatos  és  zavartalan 
működtetése, szolgáltatásai színvonalának növelése és a szükséges humán infrastruktúra biztosítása.
Pályázati  feltétel, hogy a pályázó rendelkezik vagy a szakmai pénzügyi beszámoló beadásának napjáig (2009. 
október 1-től 2009. november 10-ig) rendelkezni fog vizsgázott eTanácsadó (főiskolai vagy egyetemi diplomával 
rendelkező munkatárs,  aki  az  ingyenes  60  órás  képzésen  részt  vesz  és  vizsgakötelezettségének eleget  tett) 
munkatárssal, akinek alkalmazását vállalja a pályázatban megjelölt időtartam alatt (2010 március 31-ig).
Az Önkormányzat dolgozói közül 1fő rendelkezik főiskolai végzettséggel.
Az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik eTanácsadóval.
A  támogatás  igényelhető  ismeretterjesztő  órákkal  kapcsolatos  személyi  és  dologi  költségek, 
marketingtevékenységgel kapcsolatos dologi költségek, szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos dologi költségek, és 
a projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségekre. A számlák teljesítési határidejének 
2009. január 1. és 2009. szeptember 30. közé kell esnie.
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A  támogatás  formája  vissza  nem  térítendő  állami támogatás.  A támogatás  kiutalásának ütemezése: 25% 
előleg a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül, 75% utófinanszírozással a Szakmai és Pénzügyi 
Beszámoló elfogadását követő 60 napon belül.
Az elnyerhető támogatás összege maximum 1.000.000Ft pályázónként. A támogatás mértéke 100%. A pályázat 
benyújtására 2009. január 15-től 2009 február 16-ig van lehetőség.

A főiskolai végzettséggel rendelkező dolgozó nyugállományba vonulása lehetőségének a feltételeit most nézik meg, 
és  a többi  dolgozóknak ilyen iskolai végzettségük nincs, ezért javasolja, hogy ne vegyék igénybe. 
Kéri a testület szavazását. 

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

21/2009. /II. 9. / KT. határozatát 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  kíván   pályázatot  benyújtani  a 
Miniszterelnöki  Hivatal  által  az  eMagyarország  program  keretében  meghirdetett  közösségi  Internet 
hozzáférési pontok támogatása című pályázat keretében.

Felelős:    Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: 2009. február 16.

        
4.  Minigolfpályára kötött bérleti szerződés.   

Vella Zsolt polgármester Melkovics Pálma  egyéni vállalkozó és Ábrahámhegy Önkormányzata  2008. május 7-én 
„Bérleti szerződés”-ben  rögzítette, hogy használatba adja az önkormányzat tulajdonát képező  1036/1.hrsz-ú 
ingatlanból  1000 m2 területrészt  minigolfpálya üzemeltetése céljából. 
A bérleti szerződés határozott időre  2008. május 15-től  2011 október 31.-ig köttetett.
A bérleti szerződést a felek módosították az alábbiak szerint: 
-  1.sz.módosítás    2008.május 20-án
-  2.sz.módosítás    2008.július 2-án.

Melkovics Pálma  2008.november 10-én az egyéni vállalkozását a vállalkozói igazolvány vissza-
adásával megszűntette, így megszűnt az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga. 
Az egyéni vállalkozásról szóló  1990. évi V. törvény  4. §. 1./bekezdése szerint: „ Egyéni vállalkozás a vállalkozói 
igazolvány birtokában gyakorolható.” 
Az egyéni vállalkozó tevékenységét az egyéni vállalkozói igazolvány birtokában kezdheti meg, és az abban 
meghatározott tevékenység keretei között folytathatja. 
Fentiek szerint nevezett a bérleti szerződésben foglalt  tevékenység végzésére jogosultsággal nem rendelkezik, így 
javasoljuk a képviselő-testület felé az önkormányzat részéről történő „Bérleti szerződés” felbontását.  

Melkovics Pálma  elektronikus úton 2009. január 10-én levelet írt az önkormányzathoz, melyet  2009. január 26-
án  írt  alá.  Elektronikus  úton  történő  kérelem   benyújtására  nincs  lehetőség  Ábrahámhegy  község 
Önkormányzatának  15/2005./XI.1. rendelete alapján, így a benyújtott kérelem 2009. január 26-tól érvényes.  

Ebben  Melkovics Pálma nyilatkozik, hogy a vállalkozói igazolványát anyagi okok miatt adta le és a mini 
golfpályát a jövőben is szeretné üzemeltetni. Tavasszal, szezonkezdésnél az igazolványt kiváltja. 
Leírja továbbá, hogy a működési engedély és a vállalkozói igazolvány újbóli kiváltási költsége kedvezőbb, mint az 
év többi hónapjában fizetett járulékvonzat, amikor nem működik a vállalkozás. Kéri, hogy a 2008.évi 
szerződésben foglaltak alapján azonos feltételekkel továbbra is biztosítsák részére az üzemeltetést.  

Javasolja, hogy a 2008. május 7-i bérleti szerződést bontsák fel. Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő- testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

22/2009. /II. 9./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete és  Melkovics Pálma /székhely: 8300 Tapolca, 
Május 1. u. 8/b./ között  2008. május 7-én létrejött „Bérleti szerződés”-t, valamint azok módosításait  /- 1. 
sz. módosítás  2008. május 20.,  2. sz. módosítás  2008. július 2. /
amely az önkormányzat tulajdonát képező  1036/1.hrsz-ú ingatlanból  1000 m2 területrészen minigolfpálya 
üzemeltetésére vonatkozott, felbontja. 

Indoklás:

Melkovics Pálma  és Ábrahámhegy Önkormányzata  2008. május 7-én „Bérleti szerződés”-ben  rögzítette, 
hogy használatba adja  az önkormányzat tulajdonát képező  1036/1. hrsz-ú ingatlanból  1000 m2 területrészt 
minigolfpálya üzemeltetése céljából.
A bérleti szerződés határozott időre  2008.május 15-től  2011. október 31.-ig köttetett.

Melkovics Pálma  2008.november 10-én az egyéni vállalkozását a vállalkozói igazolvány vissza-
adásával megszűntette, így megszűnt az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga. 
Az egyéni vállalkozásról szóló  1990. évi V. törvény  4. §. 1./bekezdése szerint: „ Egyéni vállalkozás a 
vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható.” 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester  A mai ülésre meghívást kapott Melkovics Pálma, aki a minigolfpályát továbbra is 
szeretné üzemeltetni. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni? 

Melkovics Pálma  A vállalkozói igazolványát leadta, mivel nem tudta, hogy ez milyen körülményekkel jár, de 
többet ilyen nem fordul elő. 2009. évtől továbbra is szeretné üzemeltetni a minigolfpályát és kéri ugyanúgy a 
hírlapárusítás is legyen benne. A 2009. évi bérleti szerződésben szerepel a kerítés megépítése, de csak ideiglenes 
kerítést hozna létre. Szerepelt benne, hogy a pályák burkolásához szükséges anyagot az önkormányzat biztosítja 
megfelelő technológiai eljárás alkalmazásával, valamint a festékanyag bruttó  114.000 Ft összegének 50 %-át a 
bérlő és 50 %-át az önkormányzat biztosítja. 
3-4 pálya tönkrement, a teljes felújítás sokba kerülne, csak minden évben újrafestenék és alkalmassá tennék a 
használatára és a festékanyag árához kérnék az önkormányzat hozzájárulását. A festékanyag árát kéri, hogy az 
önkormányzat a bérleti díjból vonja le, a festést saját maguk csinálnák.

Borbély Gyula képviselő  Véleménye szerint nem kell bontani a pályákat, alkalmassá kell tenni a használatra.  

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, ha a bérlő a festést saját maga végzi, és így tartja karban a pályákat akkor a 
bérleti díj inflációval növelt mértékéből  minden évben  2011.-ig  50.000 Ft-ot vonjanak le.  A bérleti szerződést 
legkésőbb április 1-ig aláírja. Kéri a testület szavazását.  

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

23/2009. /II. 9./ KT. határozatot 
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Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat  tulajdonát képező 1036/1 
hrsz-ú 2074 m2 területű, közpark művelésű ágú ingatlanból kialakított,  1000 m2 területrészt és az azon 
elhelyezett  12 db kiépített mini golfpályát üzemeltetésre,   Melkovics Pálma  8300 Tapolca, Május 1. u. 8/b. 
sz. alatti lakosnak adja bérbe.
A képviselő-testület az egyéni vállalkozói igazolvány megléte esetén hatalmazza fel a Polgármestert a bérleti 
szerződés megkötésére. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevezettel a szerződést  2009. április 1-ig az alábbi fő tartalommal 
kösse meg: 

A bérleti jogviszony 2009. április  1. napjától  2011.október 31. napjáig tart. 

A bérlő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályákat karbantartja, évente felújító festést végez, 
ennek ellentételezéseként  a bérbeadó az infláció mértékével növelt  bérleti díjat minden évben 50.000 Ft-tal 
csökkenti a bérleti jogviszony befejezéséig 2011. október 31.-ig. 
A bérleti díj  minden évben emelkedik a KSH által közölt infláció mértékével.

A  bérlő részére  2009. évben  a teljes összegű bérleti díjat  265.250  Ft  összegben állapítja meg, melyet 
csökkentve 50.000 Ft-tal köteles megfizetni, azaz   215.250 Ft összeget. 

A bérleti díjat az alábbi részletekben  köteles átutalni:
 

       2009.    július 31-ig          100.000 ,-  Ft. 
                    augusztus 31-ig   115.250  ,- Ft.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy nevezett a fent megjelölt területen hírlapárusítást végezzen. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: bérleti szerződés megkötésére 2009. április 1. 

    
 5.    A Badacsonytomaj Nagyközségi Közös Tanács kezelésében nyilvántartott ingatlanok perében hozott 
döntésről tájékoztató.

Soltész Attila körjegyző  Ábrahámhegy Község jelenlegi közigazgatási területén fellelhető, de anno Badacsony-
tomaj Nagyközségi Közös Tanács kezelésében lévő állami  ingatlanok Ábrahámhegy Önkormányzati tulajdonba 
kerülése ügyében a  Tapolca Városi  Bíróság 2009.január 29-én hirdetett ítéletet. Ezen tárgyaláson egyetemben a 
volt Nagyközségi Közös Tanács utód önkormányzataival közösen jogi  képviselet keretében Dr. Kocsis József 
ügyvéd úr látta el önkormányzatunk képviseletét. 
Az ügyvéd úr szóbeli tájékoztatása alapján az eljáró bíró szóban kihirdette döntését, mely során az Ábrahámhegyi 
Közigazgatási területen fellelhető ingatlanok az önkormányzatunk tulajdonába kerültek. Ezen ítélet jelenleg írásos 
formában még nem került megküldésre az önkormányzatnak továbbá még nem jogerős. 
Fentebb felsorolt ingatlanok jegyzéke a képviselő-testületi tagok részére a mellékletben megküldésre került. 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

6.  Tóth  Lukácsné közút célú felajánlása.  

Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére 2007 évben érkezett felajánlás az 
Ábrahámhegy 80/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a felajánlást megvizsgálva megállapításra került, hogy a 
tulajdonosok közül, nem mind ajánlotta fel ingatlanát elhalálozás miatt.

6



Az eltelt időszakban az ingatlannal kapcsolatban lefolytatódott az elhalálozott ingatlantulajdonos 
hagyatéki eljárása, valamint az ingatlantulajdonosok, megkeresésre kerültek, hogy ingatlan felajánlásukat továbbra 
is fenntartják-e.
Az ingatlan tulajdonosok a megkeresésre válaszolva, mindegyikük felajánlotta ingatlanrészét, az Ábrahámhegy 
80/1 hrsz-ú ingatlanban az Önkormányzat javára térítésmentesen ( Gólya utca).
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ajándékot elfogadja, abban az esetben az alábbi költségek 
merülnek fel:
Ügyvédi költség bruttó 22 000 Ft
Javaslom, Baráth Mariann ügyvédet megbízni az ajándékozási szerződés megkötésével.
    
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

24/2009. /II. 9./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy belterület 80/1 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosainak tulajdonjogi felajánlását elfogadja.

Felkéri Baráth Mariann (8300 Tapolca, Halápi u. 4) ügyvédet az ajándékozási szerződés elkészítésére.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási 
szerződés aláírására.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2009 március 31. 

7.    Rendezvényterv.
 
Vella Zsolt polgármester   A képviselő-testület a  6/2009. ( I . 20. ) KT. határozatában jóváhagyta a 2009. évi 
rendezvénytervét. Időközben egyeztetés történt, így a februári három előadás márciusban lesz 13-án, 20-án és 27-
én.  A kaliforniai  személyek jelentkeztek és  ez  a  kiállítás  szeptember  5-től  27-ig  lesz,  a  Márton-nap  pedig 
november 7.-én.  Javasolja, hogy ezekkel a rendezvénytervet módosítsák. Kéri a testület szavazását. 

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

25/2009. /II. 9./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2009. /I.20./ KT. határozatában jóváhagyott 
2009. évi rendezvénytervet módosítja a 2.sz.melléklet szerint. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal. 
 

8.  Tájékoztató Rák Csaba bérleti díj megfizetése iránt indított perével kapcsolatban.

Vella Zsolt polgármester  A Tapolcai Városi Bíróság 8. P. 20038/2009./2. végzésében foglaltakra  tárgyi ügyre 
vonatkozóan  részletes tényállásokat kért be, melyet 2009. január 29-én megküldtünk a 3. sz.melléklet szerint. 
Rák Csaba az önkormányzat által kibocsátott fizetési meghagyással szemben ellentmondással élt, ezért kérte a 
bíróság a tényállásokat. 

Soltész Attila körjegyző  Február 6-án a képviselő-testületi anyag kiküldése után érkezett meg a Tapolcai Városi 
Bíróság idéző végzése, mely szerint  2009. március 17-én lesz a per első tárgyalása.
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Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy fogadjanak ügyvédet Dr. Hajba Csaba Balatonfüredi ügyvéd 
személyében, mivel mind  önkormányzati mind polgári ügyekben jelentős jártassággal rendelkezik. 

Soltész Attila körjegyző Álláspontja szerint a bérleti díj meg nem fizetésének semmilyen jogalapja nincs. Az más 
kérdés, hogy  Rák Csaba  amennyiben sérelmesnek tartja, -  de ezt esetlegesen a bíróság fogja majd megállapítani 
–  kezdeményezheti az elmaradt haszon címén kárának megtérítését amennyiben bizonyítást nyer az a tény, hogy 
az ő tevékenységi körének kizárólagossága sérült a 2008. évi strandi működés folytán. Bár álláspontja szerint a 
nagyméretű úszógumi kölcsönzés nem azonos a vízibicikli kölcsönző szolgáltatás minőségi vagy kényelmi, 
élménybeli érzettel. 
  
9.Tájékoztató  Salföld önkormányzattal kapcsolatban írott médiában megjelent   válaszlevélről.

Vella Zsolt polgármester  Tárgyi cikket a képviselő-testület tagjai megkapták, amely a dunántúli „Napló 
„ újságban jelent meg  „Ábrahámhegy mégis segítene” címmel.  / 4.sz.melléklet. / 
Ahogy az újságcikkben is olvasható, nagyon szívesen leülne Salföld és Kővágóörs képviselőivel, hogy együtt 
találjanak megoldást, akár területcserével is. Várja az érintett önkormányzatok részéről a további egyeztetések 
megkezdését. 

10. Tájékoztató a Badacsonyi Céh  Turisztikai Egyesülettel kapcsolatban. 

Vella Zsolt polgármester  Felkéri az egyesület elnökét Nagy Miklóst, hogy tájékoztatóját tegye meg. 

Nagy Miklós Turisztikai Egyesület Elnöke  Az egyesületnek jelenleg 125 tagja van. A Balaton körül új rendszer 
indult el, Turisztikai Egyesületek alakulnak, melyre pályázatot írnak ki. Az egyesületük kis régióban gondolkodik. 
A főszezonra az információs rendszert szeretnék megvalósítani. 
A régiós kártyába sok vállalkozót vonnának be, kedvezmények adásával. 
Buszjárat indítását tervezik Szigligettől indulna – Ábrahámhegy- Salföld – Káptalantóti – Badacsonytomaj – 
Badacsonytördemic – Szent-György hegy útvonalon, 10.00 órától  22.00 óráig, amely vinné a vendégeket. A 
buszra bérlet vásárlására is lenne lehetőség. 
A busz finanszírozása a következőként alakulna:  30 % a vállalkozások befizetéseiből, 30 % önkormányzatoktól, 
30 % a jegyárakból. Bízik benne, hogy a busz egy-két év alatt önfenntartó lenne. 
Támogatói szerződést kötöttek Badacsonytomaj önkormányzattal és megkapják a tartózkodás után fizetendő 
idegenforgalmi adó két forinttal növelt összegének  10 %-át a tevékenységükhöz. 
Egyesületük az üdülési csekket is beváltja. 
Szeretnék, ha Ábrahámhegy is partner lenne. Az utazás kiállításon részt vesz-e az önkormányzat, ha igen arra 
pénzt kellene biztosítani.

Tasner Mónika Turisztikai Egyesület részéről   A kiállításra – február 26-tól – március 1-ig - 200 e. Ft 
társkiállítói díjat kellene fizetni. Felajánlják, hogy a település teljes mértékben megjelenik a kiállításon. A 
vállalkozók lehetőséget kapnak, borkóstolás stb. ,a hátteret ők biztosítják, szállítás, kínálás, filmanyagot vetítenek, 
a sajtóanyagban is megjelennek.   
A buszhoz bruttó  300 e. Ft-tal  kellene hozzájárulni, 30-40 megálló lesz az útvonalon, a busz 22 személyes. 

Kovács József képviselő  Nem tartja reálisnak, hogy egy kistelepülés is ugyanannyit fizessen, mint egy nagyobb 
pl. Badacsonytomaj. 
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Tasner Mónika Turisztikai Egyesület részéről  Az idegenforgalmi adó  10 %-át konkrét feladatokra fordítja 
az egyesület. Elmondja, hogy az itt képződött nyereség nem jut vissza a Balatonra, céljuk a mikrorégiót 
összefogni. Az együttműködés alapja a megállapodás megkötése. 

Soltész Attila körjegyző  A Turisztikai Egyesülethez történő hozzájárulás mértékét arányosan a település 
méreteihez igazodva kellene meghatározni, és megtalálni a megfelelő mérőszámot. 

Vella Zsolt polgármester  A borosgazdákat megkérdezik, hogy részt vennének-e a kiállításon és két nap múlva 
visszajelez a Turisztikai Egyesületnek. 

 Az ülést 12.40 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kovács József képviselő 

Tájékoztató a zárt ülésről  
A képviselő-testület foglalkozott az ábrahámhegyi 712 hrsz-ú út peres ügyével, a bíróság ítéletét ügyvédnek 
küldték meg azzal, hogy az ügyiratot áttanulmányozza. 
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