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

Ikt.szám:  121-57/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 18-i   nyilvános 
ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Kondor László  képviselő  

         Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő   

Távolmaradt igazoltan: Borbély Gyula képviselő

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
                        Csik Tímea jegyzőkönyvvez.

Tasnádi Tibor projektvezető a 8. 9. napirend vonatkozásában.  
Herceg Zoltán informatikus a 13.napirend vonatkozásában. 
Tóth Zsuzsanna fogalmazó pénzügyi előadó 2-4.napirend vonatkozásában.
Sütő Árpád műszaki előadó 6-9. és 15-16.napirendek vonatkozásában. 
Horváth Anita szociális előadó 1.napirend vonatkozásában. 

A jegyzőkönyvet  készítette: Kovácsné A. Katalin  

Vella Zsolt polgármester  Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes. 
A képviselő-testületi ülést  15.30 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a napirendi pontokat egészítsék ki a Révfülöpi  Általános Iskola és volt kővágóörsi pedagógus 
munkaperének ügyével. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:
1.  Szociális rendelet felülvizsgálata, közfoglalkoztatási terv elfogadása. 

Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

2.       Körjegyzőség 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
Előterjesztő : Soltész Attila körjegyző   /Írásos előterjesztés készült.

3.       Ábrahámhegy Önkormányzat  2008. évi költségvetéséről szóló  4/2008. /II.15./
 rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./
 
4. Ábrahámhegy Önkormányzat 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.  
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

5. 2009. évi Közbeszerzési terv elfogadása. 
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Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

6.       Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének  költségvetése.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

7.       Lakossági célú hulladék összegyűjtésére, szállítására és  elhelyezésére vonatkozóan
közbeszerzési lebonyolítói szerződés elfogadása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

8.      Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének  153/2008. /IX.22./ KT.
            / Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék lerakókat érintő

rekultivációs pályázat önrészének biztosítására / határozat   visszavonása. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

9.      Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési  
Önkormányzati      Társulás meghatalmazása hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó 
közbeszerzési   eljárás lefolytatására.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

 
10.        Pályázati lehetőségek. 

Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

11. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

12. Ábrahámhegyet bemutató multimédiás film készítésére árajánlat.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

13.       Honlapra meglévő megbízási szerződés módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

14. Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült/

15.       Rendesi- hegy, Ábrahámi-szőlők ivóvíz ellátására vonatkozó tervek 
       módosítására érkezett árajánlat.

Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült/

16. Körmici-hegy ivóvíz ellátás tervezésére érkezett árajánlat. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült/

 
17.       Hulladékgazdálkodási terv készítésére érkezett ajánlatok megtárgyalása.

Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült/

18.        Révfülöpi Általános Iskola és volt kővágóörsi pedagógus munkaügyi perével kapcsolatos 
 költségviselés. Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült/

Tájékoztató: 

19. A sebességjelző készülék beszerzésére beadott pályázatról. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

20. Közbiztonság megerősítése.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./
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21. Balatoni Szövetség Elnökének levele. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /Írásos előterjesztés készült./

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen  szavazattal   egyetértett. 

1.             Szociális rendelet felülvizsgálata, közfoglalkoztatási terv elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester  Felkéri Horváth Anita ügyintézőt a napirend ismertetésére. 

Horváth Anita ügyintéző A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 
törvényt (továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés módosította. A módosítást követően a Szt. egyes szakaszai 2009. 
január 1.-től hatályba léptek. 
Fentiek alapján Ábrahámhegy Község Önkormányzat  a  szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
3/2008. (II.18.) számú rendeletének (helyi rendelet) módosítása szükséges.

A helyi rendelet rendszeres szociális segély része (12§) kivételre került, mivel az ellátás megváltozott.
Az  új  ellátás  megnevezése aktív  korúak  ellátása,  mely két  részből  áll  rendelkezésre  állási  támogatásból  és 
rendszeres szociális segélyből.  Mindkét ellátást a (kör)jegyző állapítja meg.
Az  aktív  korúak  ellátásán  belül  fenti  két  ellátás  jogosultsági  feltételei különbözőek.  A rendelkezésre  állási 
támogatás  esetében az  Önkormányzat  közfoglalkoztatást  biztosít  az  ellátásra  jogosultak részére.  Amennyiben 
jogosult nem vállalja a közfoglalkoztatásban való részvételt a segély megszüntetésre kerül.
A rendszeres szociális segély esetében a jogosultnak az Önkormányzat felé nincs együttműködési kötelezettsége a 
közfoglalkoztatásban  nem kell részt  vennie, azonban vállalhatja,  ha  az  Önkormányzat  tud közfoglalkoztatást 
biztosítani. Együttműködési kötelezettsége a családsegítő szolgálattal szemben áll fenn.

A házi segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti feladatokat 2009. január 1. napjától a „ Támasz” 
Szociális  Alapszolgáltató  Társulás  és  a  „Szebb  Gyermekkorért”  Gyermekjóléti  Szolgálat  helyett  a  Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) látja el.
Fenti változás helyi rendelet 30§ (3) bekezdésében kijavításra  került,  mely jelen rendelettervezetben a 32§ (3) 
bekezdésben szerepel, mivel a rendszeres szociális segély változásával megváltoztak a §-ok számai.
Az étkeztetés esetén megfontolás tárgyát képezi az étkezésért fizetendő térítési díjak   változtatása.
A rendelettervezet egységes szerkezetében kiemelésre kerültek a változások.

Az Szt. 37/A §-a szerint a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési 
megállapodásban foglaltakkal való összhanggal biztosítása céljából egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet 
készít.
A  közfoglalkoztatási  terv  a  Közép-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  Tapolcai  Kirendeltsége 
(továbbiakban:  ÁFSZ)  tájékoztatása  alapján,  illetve a  2008.  évben rendszeres szociális  segélyben részesülők 
nyilvántartásából készült.
Az ÁFSZ a közfoglalkoztatási tervet véleményezi, a  tervezettel kapcsolatos véleményről annak kézhezvételétől 
számított  15 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.  Amennyiben az ÁFSZ a határidőben nem nyilvánít 
véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért.
A  közfoglalkoztatási  terv  tervezetét  2009.  február  26-án  vette  át  az  ÁFSZ.  A  fent  említett  15  nap  jelen 
előterjesztés készítésének napján eltelt, vélemény nem érkezett. A közfoglalkoztatási tervet az elfogadást követő 5 
napon belül meg kell küldeni az államkincstár részére.

Vella Zsolt polgármester Javasolja a közszolgáltatási terv elfogadását. Kéri a testület szavazását. 

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

33/2009. /III. 18./ KT. határozatot 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét a 
melléklet szerint elfogadja  és 5 napon belül megküldi a Magyar Államkincstár (8200 Veszprém Budapest u. 
4.) részére.   /2.sz.mell. / 

Felelős: Vella  Zsolt polgármester 
Határidő: 2009. március 23.

Vella Zsolt polgármester   Horváth Anita ügyintéző még szeretné kiegészíteni az előterjesztett rendelettervezetet. 

Horváth Anita ügyintéző  A rendelettervezet 34.§.  1.bekezdésében a  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása székhelye megváltozott ezért szükséges kijavítani, valamint a 29. §. –ban célszerű lenne a 100 %-os 
étkeztetési térítési díj meghatározása,  mivel aki nem esik a 75 %-os térítési díjhoz tartozó jövedelemhatár alá, 
annak 100 %-os térítési díjat kell fizetni.

Vella Zsolt  polgármester  Javasolja  a  szociális rendelet egységes szerkezetben történő elfogadását.    Kéri a 
testület szavazását. 

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

3/2009. /III. 25./ r e n d e l e t é t 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
/1.sz.mell. / 

2.       Körjegyzőség 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester Felkéri a Körjegyzőt a napirend ismertetésére. 

Soltész Attila körjegyző
2008.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38650.-  Ft,  ennek megfelelően kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, mely az év végi teljesítésnek megfelelően alakult.(Terv adat: 13.620e Ft,  teljesítés 13.521e Ft) 
Ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. (Terv 1000e Ft, teljesítés 956e Ft.)
Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár. (Terv 720e Ft, teljesítés 720e 
Ft.)
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza. (750e Ft helyett 791e Ft) 
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. 
(Részmunkaidős munkabére terv: 150e Ft, tény 34e Ft, végkielégítés terv: 1300e Ft, tény 447e Ft)
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 bevételi oldalon kerül kimutatásra.
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat, illetve a 2008. évben kapott jutalmat tartalmazza.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti (Terv 1110e Ft, tény, 1141e 
Ft).
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Ruházati  költségtérítés  a  Ktv.  alapján  a munkavállalónak  alanyi  jogon  járó  támogatás,  mely 
kiadás teljesült. (Terv: 650e Ft, tény 640e Ft)

Az étkezési hozzájárulás 2008 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó  6000 Ft 
(hidegétel utalvány), illetve 12000 Ft-tal (melegétel utalvány) lett számolva, időarányosan teljesült.(Terv: 1176e 
Ft, tény 1087e Ft)
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. (Terv 250e Ft, tény 182e Ft)
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) 
számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra) (Terv: 930e Ft tény 1199e Ft). 
A szociális juttatások címén temetési segély, illetve egészségügyi támogatás  és iskolakezdési támogatás került 
kifizetésre.( Terv 570e Ft, tény 436e Ft)
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 (Terv: 5977e Ft tény 5938e Ft).
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, 
bélyegző, gémkapocs, iratfűző, füzet, etikett címke, hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár 
vásárlására volt szükség. Ezen kiadásnem meghaladta az éves tervezettet, 450e Ft helyett tény adat: 531e Ft. 
Könyv, szakkönyv címén közbeszerzéssel kapcsolatos könyv, szociális igazgatás változásait tartalmazó könyv, 
illetve pénzügyi szakkönyv (számlarend) került megvásárlásra. (Terv: 50e Ft, tény 25eFt)
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra 96 e Ft értékben. Ez éves előfizetés, 2009. júliusáig érvényes. 
Egyéb  anyagbeszerzés  címén díszhenger,  telefon  akkumulátor,  elem,  telefon  kábel,  illetve  festék,  padlólap, 
szőnyeg került megvásárlásra irodahelyiségek felújításához, összesen 84e Ft értékben.
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) 
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1646e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok szállítási 
szolgáltatása 85e Ft, tűzvédelmi szolgáltatás 40e Ft szerepel. 
A 2008.  évi elfogadott  költségvetésben tervezett  postaköltség éves időszakra  vetített  jelentős túllépése a  már 
háromnegyed éves beszámolóban is közölt tényekkel indokolható:
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2008.  évben  a  helyi  adónemek  adómértékét  minden  adónemben 
módosította. Az adóemelés miatt az adóalanyokat határozattal kellett értesíteni az adófizetési kötelezettségükről, 
mely határozatok tértivevénnyel kerültek kiküldésre. 
Ábrahámhegy Önkormányzat és Balatonrendes Önkormányzat Adóhatósága  adóellenőrzést kezdeményezett. 
A megnövekedett postaköltség maga után vonja a nyomtatvány és a fénymásolás költségének növekedését is.
Egyéb dologi kiadások között munka eü.ellátás 38e Ft, jegyzői konferencia díja 56e Ft és egyéb kiadás szerepel, 
mely tartalmazza az Áfa tv. változásaival kapcsolatos előadás díját 20e Ft,  illetve 1fő alapfokú közigazgatási 
vizsgán, illetve 2 fő közigazgatási szakvizsgán való részvételét, felkészítését és vizsgadíját tartalmazza 146e Ft 
értékben.
A díjak, kezelési költségek a  fénymásolat  nyomatdíját,  illetve kisebb nyomatdíj költségű, Minolta fénymásoló 
üzembe helyezési díját, 424e Ft, bank kezelési költséget, 63e Ft, takarnet használati díjat 25e Ft, illetve IRMA 
iktató rendszer havidíját tartalmazza 180e Ft. 
A dologi kiadások összességében nézve meghaladják a éves terv adatokat 4405e Ft, teljesítés 5378e Ft. 
A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség számítógéppark szoftver-fejlesztésére, illetve egy darab számítógép 
vásárlása lett teljesítve. (Terv 840e Ft, tény 174e Ft)
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történt.(Terv 1050e Ft, tény 1050e 
Ft)
Egyéb bevételek között a Körjegyzőség megállapodás alapján más körjegyzőségnél ellátott anyakönyvi feladatok 
ellátásáért kapott bevétel, illetve egy fénymásoló értékesítési díja szerepel összesen 299e Ft)
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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. (Terv 32756e Ft, tény 32756e Ft)
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről a már említett létszámcsökkentéses pályázat elnyeréséből 
származó bevétel, mely 626e Ft.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2008. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza, 123e Ft. 

Összességében megállapítható, hogy a 2008. évi tényleges bevételek kiadások egyensúlyban vannak, és időarányos 
teljesítést mutatnak.
A  Körjegyzőség  gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  ennek  megfelelően  alakult  a  2008.  évi  pénzkészlete  is 
(Pénzkészlete 2008. december 31-én : 1063e Ft).

Vella Zsolt polgármester   Javasolja a körjegyzőség  2008. évi költségvetés teljesítésének az elfogadását. Kéri a 
testület szavazását. 

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

34/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2008. évi költségvetési teljesítését 
megismerte és 34.786e Ft bevételi és 34.841e Ft kiadási főösszeggel és 1063e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: azonnal.

3.  Ábrahámhegy Önkormányzat  2008. évi  költségvetéséről szóló  4/2008. /II.15./ rendeletének módosítása. 

Vella Zsolt polgármester  A 2008. évi költségvetés tervezésekor a Magyar Államkincstár által  leközölt adatokat 
vettük alapul az átengedett központi adók előirányzatánál. Az évvégi beszámoló készítésekor szintén az 
Államkimcstár által közölt adatokkal dolgoztunk, melynél az átengedett központi adók tekintetében, normatív 
kiegészítő támogatásoknál, központosított előirányzatoknál és egyéb központi támogatásnál  módosítás következett 
be. Módosításra került a dologi kiadásoknál az egyéb anyagbeszerzés, egyéb üzemeltetés fenntartás, egyéb dologi 
kiadás, adók díjak. Ez összeségében  31.860 e. Ft-ról  44544 e. Ft-ra módosul. Módosítva lett továbá a meg nem 
valósult beruházások kiadásnemei. Bevételek tekintetében a működési bevételek, a már említett átengedett 
központi adók, ill. a beruházásokhoz tervezett pályázati bevételek.  

Javasolja a 4/2008. /II.15./ költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint. Kéri a testület szavazását. 

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

4/2009. /III. 25./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  4/2008. /II.15./ rendelet módosításáról. 
/3.sz.mell. /
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4. Ábrahámhegy Önkormányzat 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.  

Vella Zsolt polgármester
Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, 
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat éves helyzetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek 
teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások kis mértékben meghaladták a tervezettet.
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.
Az állományba nem tartozók juttatásaiban a  képviselők, illetve a  polgármester,  alpolgármester tiszteletdíja és 
költségtérítése 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 
teljesítés  az  év  közben  meghatározott  polgármesteri,  alpolgármesteri  költségtérítés  miatt  lett  magasabb  a 
tervezettnél, mivel a terv készítésekor ilyen kiadással nem számoltunk.
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,  utcanévtáblához  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,  tavalyi  év végi nyugdíjas 
karácsony  szállítási  költsége,  illetve  dobruskai  kirándulás  költsége,  augusztus  20-i  ünnepségen  részt  vett 
fúvószenekar szállítási költsége, egyéb fuvarozási költségek tartoznak. 
Bevételi  oldalon  az  egyéb  bevételek  között  a  Dobruskai  kirándulásra  utazók  által  befizetett  buszköltség 
megjelenik.
Karbantartás,  kisjavítás  alatt  mosdó  javítási  költsége,  buszváró  üvegezése,  MTD  gép  javítása,  Husquarna 
javítása, padok, utcanévtáblák, strandi lépcsők javítása került könyvelésre.
Egyéb üzemeltetési,  fenntartási  szolgáltatások között  a  BÖKI részére fizetendő  (72/2008.  (IV.15.)  sz.  KT. 
határozat alapján, mellyel a képviselő testület elfogadta a BÖKI költségvetését) szemételszállítás díját, strandi 
zúzalék  kiszedése,  felrakása,  tűzoltóautó,  skoda  gépkocsi  műszaki  vizsgára  felkészítésének  díja,  rovarirtás 
strandon, szúnyogirtás költsége, strandi nyíltvízi vizsgálat díja, strandi őrzés díja, vízimentő szolgálat díja tartozik
Reklám és  propaganda  kiadások  között  az  Ábrahámhegyi  Hírmondó nyomdaköltsége,illetve a  fali  naptárak 
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, óvodai, iskolai fenntartói díjat Badacsonytomaj, Révfülöp és Tapolca Önkormányzatoknak, 
valamint gyermekjóléti és családsegítő díjat. és pénzeszközt adott át az Ábrahámhegyi Víziközmű Társulatnak.
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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  akadálymentesítéses  pályázatának  első részszámlája  jelenik meg, 
valamint a Hivatali épület pénzügyi iroda nyílászáróinak cseréje. 
Beruházások között az alábbiak valósultak meg:
Kifizetésre került  a  szennyvízcsatorna  II/C  ütemének végszámlája.  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 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) illetve építőmunkákra volt szükség (vízelvezető 239e Ft). Az út aszfaltozási munkák 
is elkészültek (4250e Ft), vásárolva lett egy mentőkatamarán, melynek 80% -a pályázati támogatás, mely a 2009. 
évben jelenik meg a költségvetésben bevételként.  Fenti beruházásokhoz kapcsolódó áfa kiadás 12.421e Ft.
Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti 
díjak) bírság, és egyéb bevétel került könyvelésre.
Az önkormányzat helyi adóbevételei meghaladták a tervezettet. 
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, illetve rendezvény támogatásra.
Támogatást  nyert  az  önkormányzat  a  szennyvízcsatorna  II/C  ütemére 8137e Ft  értékben.  További  pályázati 
támogatásként  került  elszámolásra,  az  eMagyarországi  számítógép vásárlására  kapott  támogatás  (275e  Ft), 
augusztus  20-i  rendezvényre kapott  támogatás  (100eFt)  Vasutas  települések virágosítási  pályázata  (22e Ft), 
Testvérvárosi pályázat (983e Ft)
Ábrahámhegyi zsebkalauzra benyújtott pályázat (70eFt)
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2008. december 31-én 50.539 e Ft.

Javasolja,  hogy az  önkormányzat  2008.  évi költségvetési teljesítését  156.855 e. Ft  kiadási és 148.290 e. Ft 
bevételi főösszeggel és 50.539 e. Ft pénzmaradvánnyal fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

35/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  képviselő  testülete  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat 
2008.évi költségvetési  teljesítését  156.855 e. Ft kiadási és 148.290 e. Ft bevételi főösszeggel és 
50.539 e. Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 
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Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetésének zárszámadásáról a 
rendeletet alkossák meg. Kéri a testület szavazását. 

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

5/2009. /III.25./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről.  / 4.sz.mell. / 

5.             2009. évi Közbeszerzési terv elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester
A közbeszerzésekről szóló 2003.  évi CXXIX.  törvény (továbbiakban Kbt.)  5§-a  értelmében a  Kbt.  22§  (1) 
bekezdésében meghatározott  ajánlatkérők a  költségvetési év elején, lehetőség szerint  április  15.  napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A 2009.  január  1-től  hatályos  közbeszerzési értékhatárokat  a  2009.  évi költségvetésről szóló 2008.  évi CII. 
törvény tartalmazza. 
E törvény 86§ (3) bekezdése értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 
2009. január 1-től 2009. március 31-ig építési beruházás esetében 15 millió forint,

árubeszerzés esetében 8 millió forint,
szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió forint.

A Kbt. megváltozása miatt az egyszerű eljárás és a nemzeti közbeszerzési értékhatár összevonásra került. 
Ennek eredményeképpen e törvény 91§ (1) bekezdése értelmében a nemzeti közbeszerzési értékhatár
2009. április 1-től 2009. december 31.-ig építési beruházás esetében 15 millió forint,

árubeszerzés esetében 8 millió forint,
szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió forint.

Fentiek  alapján  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2009.(II.12.)  számú  rendeletében 
beruházásként,  valamint  felújításként  szereplő  Közösségi  ház  (sportcentrum),  a  temető  kápolna  átépítése, 
haszonjármű beszerzése a fent említett értékhatár fölé esik, így közbeszerzési terv készítése szükséges.

Gáspár József képviselő  Véleménye szerint a hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárást is 
szerepeltetni kellene a tervben. 

Soltész Attila körjegyző  A hulladékszállítással kapcsolatos szolgáltatási díj vélelmezett érték a közbeszerzési 
értékhatár alá esik, ezért nem kell benne szerepeltetni. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja a 2009. évi Közbeszerzési terv elfogadását. Kéri a testület szavazását. 

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

36/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi összesített közbeszerzési tervét 
a melléklet szerint elfogadja.  / 5.sz.mell. / 

Felelős: Gáspár József Közbeszerzési Bizottság Elnöke
Határidő: 2009. április 15.
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6.  Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének  költségvetése.  

Vella Zsolt polgármester Felkéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót az ismertetésre. 

 Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó  Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2007. évben 6.976.000.- Ft-ot adott át 
működési célú pénzeszközként a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének mint fenntartó 
Önkormányzat működésre, míg a 2008. évi költségvetés alapján:
Ábrahámhegy községre eső szemétszállítási díj: 9.329e Ft
Ábrahámhegy lakossági befizetés:                                                                                  -1.200e Ft  
Ábrahámhegy Község Önkormányzat által, BÖKI-nek fizetendő összeg:  8.129e Ft, 
azaz 6774e Ft + 1355e Ft Áfa. 
Terv alapján ez az összeg 12 havi bontásban került kiszámlázásra Ábrahámhegy Község Önkormányzata felé, 
azaz ezer forintban, 564,5e  Ft + 112,9Áfa , vagyis havonta ezer forintban bruttó 677,4e Ft.
2008.évben a BÖKI részére ténylegesen kifizetett összeg 6210 e Ft + 1241e Ft Áfa, összesen 7451 e Ft. 
Az Önkormányzat  2009.  évi költségvetésének tervezése során  8.500e Ft-os összeggel lett  számolva a  BÖKI 
részére  kifizetendő szemétszállítási  díjként.  mely  az  egyéb  üzemeltetési  és  fenntartási  szolgáltatások  soron 
szerepel. 
Mivel a  balatonrendesi szeméttelep 2009.  július 15-ével várhatóan bezár,  Ábrahámhegy Községnek meg kell 
oldani a továbbiakban a hulladék lerakását. 

A BÖKI által megküldött 2009.évi költségvetési tervezet fél évre szól, mely a 2008 évi terv adatok megfelezésével 
került  kiszámításra.  Ezen összegek azonban nem tartalmazzák  az  esetleges továbbműködés költségeit,  illetve 
megszűnés esetén a dolgozók felmondási bérét, illetve egyéb kiadásokat.
Ezen tervezet mellékletként csatolva.

A BÖKI működésére vonatkozóan szükséges a két fenntartó önkormányzat, valamint a BÖKI vezetőségének 
egyeztetése, mivel a két Önkormányzat polgármesterei között történt előzetes egyeztetések alapján a BÖKI 2009 
május 31-ig szállítja a hulladékot balatonrendesre, mivel a hulladéklerakó bezárásáig történő működtetés a szezon 
miatt nehézkessé, problémássá tenné az új szolgáltató kiválasztását követően az első két-három héten a hulladék 
elszállítását, és álláspontom szerint a főszezonban váltani igencsak nehézkes és problémás.
Az Önkormányzatok egyeztetése azon oknál fogva is sürgős, mert a BÖKI működésére megszüntetésére 
vonatkozóan a szükséges intézkedéseket mihamarabb meg szükséges hozni, mivel a cég alkalmazásában álló 
munkavállalók az előzetes tájékoztatás alapján, közalkalmazott jogviszonyban vannak foglalkoztatva.
A foglalkoztatás vonatkozásában eltérő szabályok ( felmondási-, felmentési idő, végkielégítés) érvényesek.
A BÖKI megszűnése esetén az alábbi döntéseket mindenképpen meg kell hoznia az Önkormányzatoknak melyek 
nagyban befolyásolják a 2009 évi működés költségeit :

-    A megszűnése jogutóddal, vagy jogutód nélkül történik-e meg
- A megmaradó eszközpark ( hulladék szállító gépjárművek, irodai gépek,  berendezések) tulajdonosok 

közötti felosztása milyen módon történik
- A munkásoknak a felmondási idő mikortól kezdődjön, (a felmondás esetén a végkielégítés a kötelező és 

elengedhető munkaperiódus a költségek szempontjából igen magas plusz  költségeket eredményez)
- A BÖKI telephelyének felszámolása is befolyásolja a működés során felmerülő költségeket.
- A szerződéses kötelezettségekből adódó terhek, vállalások.

A tárgyalások megkezdését, valamint egy esetleges együttes testületi ülés összehívását mihamarabb 
kezdeményezem a társtulajdonos Szigliget Község Önkormányzatával. 

Soltész Attila körjegyző  Jelezte a Szigligeti önkormányzat körjegyzője felé, hogy korrigálni szükséges a 
költségvetést, mivel a felmondási idővel kapcsolatos költségeket nem tartalmazza.
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Gáspár József képviselő  Javasolja együttes ülés összehívását Ábrahámhegy és Szigliget 
önkormányzatok tekintetében. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy  a költségvetést átdolgozásra küldjék vissza és április 3-ig legyen 
együttes ülés. Kéri a testület szavazását. 

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

37/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének 
2009.  évi költségvetését átdolgozásra - figyelembe véve a 2009.  évi változásokat (működési idő, dolgozói 
felmentések, Intézmény megszűnése) - visszaküldi.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2009.  április 2. 

7. Lakossági célú hulladék  összegyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozóan közbeszerzési   
lebonyolítói szerződés elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester
Mint  ismeretes  a  hulladékszállítás  2009.  május  31.  napjával  más  szolgáltatóval  kell  elvégeztetnünk,  mivel 
jogszabály  kimondja,  hogy  a  Balatonrendesi  Kommunális  Hulladéklerakó  2009.  július  15.  napjával 
megszüntetésre kerül.
A BÖKI-t  jelenleg Ábrahámhegy és Szigliget község Önkormányzatok működtetik. A Balatonrendesre történő 
szállítás megszűnésével új szolgáltatót kell kiválasztanunk, melyre Szigligettel közösen az az álláspont alakult ki, 
hogy a júliusi időszakban való szolgáltatásváltás a hulladék elszállításában jelentős gondokat okozna.
Fentiek miatt 2009.  június 1. napjától az  Észak-Balatoni Térség Regionális Hulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás  (Társulás)  által  a  hulladék  szállításra  kiírandó  közbeszerzési  eljárás  eredményének  kihirdetéséig 
várhatóan 2009. szeptember 30. napjáig az Önkormányzat feladata a hulladékszállítás és elhelyezés megoldása.
Ennek érdekében megfontolás alapját képezi a közbeszezési eljárás lefolytatása.
A költégvetési törvényben meghatározott  közbeszerzési  értékhatár  2009.  január  1.-től  2009.  december  31-ig 
szolgáltás esetében nettó 8 millió forint.
Mivel a tavalyi évben a szemétszállítás és elhelyezés nettó 12.632.700Ft-ba került az Önkormányzatnak.
Ha az Önkormányzat egy éves időszakra tervezi szolgáltató megbízását, akkor kötelező a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása. 
Abban az esetben ha csak a 2009.  június 1-szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan kell megoldani a 
tárgybani kérdést, akkor törtidőszakra számítva nem szükséges az eljárás lefolytatása. A fenti időszakra 2008. évi 
adatok alapján 1664 m3 hulladék került elszállításra és lerakásra.  A lerakott mennyiséget alapul véve előzetes 
tájékozódás alapján a törtidőszakra jutó hulladékelszállítás és elhelyezés 3.466.450Ft-ba kerülne.

Ha Társulás által lefolytatott eljárás eredménye megtámadásra kerül és a szeptember 30-ai időpont eltolódik, 2009 
december 31-ig akkor  a  szolgáltatás  értéke becsült  érték 4.583.844  Ft  lesz,  ami nem éri el a  közbeszerzési 
értékhatárt, így az eljárás lefolytatása nem kötelező.

A G&T ÉPTERV BT. Gosztola János képviseletében (8600 Siófok, Pacsirta u. 3.), aki az eljárás lefolytatását a 
nyertes ajánlattevő nettó ajánlati árának 1,2%+ÁFA összegben vállalná.

Kovács József képviselő  Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy még szeptember végéig a BÖKI végezhesse a 
szállítást. 
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Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy három céget keressenek meg ajánlattételre.
Kéri a testület szavazását. 

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

38/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  „Lakossági célú hulladék gyűjtése, elhelyezése 
és szállítása” tárgyában megkeresi az alábbi cégeket ajánlattételre: 

- Remondis Környezetvédelmi  Szolgáltató Kft.   8300 Tapolca,  Halápi u. 33. 
- Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.       8200 Veszprém, Kistó u. 8. 
- Avar Ajka Városgazdálkodási Kft.      8400 Ajka, Szent István u. 1/a.  

Felelős: Vella  Zsolt polgármester 
Határidő: 2009. április 10. 

8. Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének  153/2008. /IX.22./ KT.  /Észak-Balatoni Térség   
Regionális Települési Szilárdhulladék lerakókat érintő rekultivációs pályázat önrészének biztosítására / 
határozat visszavonása. 

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008 szeptember 22-i ülésén a 153/2008 /IX.22/ 
számú határozatával döntött, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági 
hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozóan a Társulás pályázatot nyújt be és a településre jutó önrészt a 
pályázathoz biztosítja.
A társult települések közül 96 település elfogadta Ábrahámhegy Községhez hasonlóan a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítását, de a többi társult település nem hozott róla döntést, vagy döntése elutasító volt. 
A társulás megkereste az Önkormányzatokat, hogy azok akik rendelkeznek hulladék lerakó teleppel melyet 
rekultiválni kell vonják vissza határozataikat, és egy módosított határozatot fogadjanak el módosított önrésszel.
A közigazgatási területén hulladéklerakóval nem rendelkező Önkormányzatok esetében pedig kérte a társulás, 
hogy meghozott támogató döntéseiket vonják vissza a pénzügyi rendszer tisztázása érdekében. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2008(IX.22) számú határozata a 2009 évi 
költségvetésben tervezésre került, de a határozat alapján a mai napig pénzügyi teljesítés, a 2009 március 31-ig 
esedékes összeg átutalása nem történt meg.

Tasnádi Tibor projektvezető  KEOP pályázaton nyertek és az eredeti elképzelés szerint az önkormányzatok 
lakosságarányosan fizessenek. 26 önkormányzat nem fogadta el, 30 önkormányzat pedig nem tárgyalta ezt a 
témakört. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy az önrész közvetlenül a 34 település  között kerüljön felosztásra a 
pályázathoz szükséges önerő, ennek értelmében azok az önkormányzatok akik már meghozták a 158 település 
rekultivációs pályázathoz szükséges önrész biztosításához a határozatot azon önkormányzatoktól kérje a társulás, 
hogy határozataikat vonják vissza. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a fenti határozatot vonja vissza a testület. Kéri a testület szavazását. 

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

39/2009. /III. 18./ KT. határozatot 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 153/2008 /XI.22/ számú határozatát 
visszavonja, amelyben döntött arról, hogy  az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás működési területén található felhagyott, illetve 

bezárásra kerülő lakossági hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozóan a Társulás pályázatot nyújt 
be és a településre jutó önrészt a pályázathoz biztosítja.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

9. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési  Önkormányzati Társulás   
meghatalmazása hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó közbeszerzési  eljárás lefolytatására.

Vella Zsolt polgármester
A Királyszentistváni hulladéklerakó megépülésével a hulladék a megépült új telepen kerül elhelyezésre, melyre a 
társult Önkormányzatok kötelezettséget vállaltak.
A társulás a  43/2008 (XI.21) ÉBRSZHK-TT számú határozatával döntött, hogy a hulladéklerakó telep 
üzemeltetésére, valamint a társult Önkormányzatok illetékességi területéről a lakossági települési szilárdhulladék 
gyűjtésére és szállítására közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, melyhez szükséges a társult Önkormányzatok 
felhatalmazása.
A szükséges döntéseket az Önkormányzatoknak 2009. március 20-ig szükséges meghozni, és megküldeni a 
Társulás részére.
A társulás által hozott fent nevezett határozat másolatát a képviselő-testület tagjai megkapták. 
A társulás kéri továbbá, hogy a társulási megállapodás, együttműködési megállapodás üzemeltetési elvekről 
készült kiegészítésétre vonatkozóan hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármestert, hogy azt aláírja.
A  Társulás által átküldött együttműködési megállapodás módosítást a testület tagjai megkapták.
Az üzemeltetési költségek megállapítására  vonatkozó alapelveket a  társulás  a  mellékletben szereplő a  Projekt 
helyzetéről és az Üzemeltetés kérdéséről szóló tájékoztatás II bekezdése tartalmazza pontokba szedve.
A meghozandó döntéssel kapcsolatban kérdéseim merültek fel, melyre a Társulás válaszait megadta. 
A  közbeszerzési  eljárás  dokumentációját  sajnálatos  módon  az  önkormányzatok  részére  nem  küldték  meg 
véleményezésre, mivel veszélybe kerülne a közbeszerzés titkossága, így valamely pályázó, pályázók jogosulatlan 
előnyhöz juthatnának, mely ellenkezik a közbeszerzés szabályaival.
A hulladék gyűjtésére,  szállítására  vonatkozó közbeszerzési  eljárás  eredményeképpen a  hulladék elszállítása 
begyűjtése és  elhelyezése meg fog oldódni várhatóan  október  hónaptól,  mely időpont  módosulhat  abban  az 
esetben, ha a közbeszerzés eredménye megtámadásra kerül.
Várhatóan az új rendszer bevezetésével a díjak változni fognak, mely a jelenleg 2009 június hónaptól várható díj 
növekedést követően kialakult díjtól nem fog nagy mértékben eltérni, de a várható díj mértékére vonatkozóan csak 
a közbeszerzési eljárás eredményének ismeretében lehet pontos adatot mondani.

Tasnádi Tibor projektvezető  2005. évben 158 község részvételével alakult meg a Társulás. 2009. június 15-ével 
bezár a Balatonrendesi szeméttelep és a hagyományos szemétlerakás megszűnik.  A pápai és a balatonfüredi 
szeméttelep bezárásra kerül, az ajkai és tapolcai hulladéklerakók jelenleg fejlesztés alatt állnak, a 
királyszentistváni beruházás 26 millió euróba fog kerülni, amely a megye összes hulladékát befogadja, ahol egy 
mechanikai és biológiai kezelő is létrejön. Ennek az a célja, hogy csökkentse a begyűjtött hulladék mennyiségét, 
komposztálás stb. módszerrel. Az üzemelés költségeinek meg kell jelenni a díjakban. Dönteni kell a képviselőknek, 
hogy a létrejött vagyont hogyan üzemeltessék, az egyik módja a cégalapítás,  amely nem a legjobb megoldás és az 
Unio sem fogadja el. A másik megoldás a közbeszerzési eljárással történő  üzemeltető kiválasztása. Összevonásra 
kerülne az üzemeltetés és a gyűjtés-szállítás. Ennek előnye, hogy egy kézben van, és a szállítóval szemben 
követelményeket tudnak támasztani valamint  hosszú távra szóln és egy jó hulladék-gazdálkodási formát tudnak 
kialakítani.  Nagy a  költség,  és a hulladéklerakó helyszín megtalálása  nagy  lakossági ellenállásba ütközik. Kéri 
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a testületet, hogy fogadja el azt a gondolatot, hogy teljesen nyílt közbeszerzési eljárással lesz kiválasztva 
az üzemeltető. 

Soltész Attila körjegyző  Fontos kérdés a szállítás időpontjának a meghatározása. Ez a közbeszerzési tender 
kiírása – amiről határozni kell most a képviselő-testületnek – magában foglalja a szállítást önállóan és magában 
foglalja a  Királyszentistváni szeméttelep  működését. A kettő időben eltér egymástól, a szeméttelep vélelmezett 
rendelkezésre állási ideje 2010. második fele. Ami a számunkra még fontosabb, szállítási szerződés úgy kerülne 
kiírásra, hogy ez 2009. szeptember 1-től indulna. Döntést abban kell hozni a testületnek, hogy 2009. szeptember 
1-ig kell kötni egy szerződést egy ezen tevékenységi körrel rendelkező céggel aki a jelenleg képződő 
szemétmennyiségét el fogja szállítani. A Közbeszerzési tervet is a mai napon fogadta el a testület, amibe a 
képviselő-testület nem szerepeltette a 3-4 hónapra kötendő szerződést, mert nem meríti ki a közbeszerzési 
értékhatárt, de mi a garancia arra , ha bármilyen okból meghiúsul  a szeptemberi időpont, hiszen gyakorlatilag azt 
vállalná a konzorcium, hogy minden településen ahol ez probléma, ez év szeptembertől a szállítást megvalósítja. 
Ebből az is következik, hogy akivel szerződést kötnek azt 2009. szeptember 1.-től célszerű megkötni. 
Megfontolásra ajánlja a képviselő-testületi tagoknak, hogy a nyertes pályázó közvetlenül a lakossággal kössön 
szerződést és a számlázást is végezze és az önkormányzat csak közvetítő szerepet töltsön be. 

Tasnádi Tibor projektvezető   2009. július 16.-a után nem működhetnek a régi hulladéklerakók. 2009. szeptember 
30-ig kell meghirdetni a szolgáltatás végzését. A testületnek kell eldönteni ennek az idejét, hogy megvárják a július 
16-át és utána megpróbálnak ajánlatot kérni lerakásra, ezt Zalahaláptól, Ajkától és Veszprémtől lehet kérni. A 
leendő szolgáltatónak - a Királyszentistváni közbeszerzési eljárásnál – meg kell oldani az ellátatlan településeket 
is. /Balatonfüred, Pápa, Balatonrendes és környéke. / 
2009. szeptember 30-ig ideiglenes megoldást lát, 2009. október 1.-től 2010. június 1.-ig a társulás által lefolytatott 
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító végezné, és utána Királyszentistván lenne a kiválasztott 
üzemeltető. A három ajánlat bekérése mindenképpen szükséges. 
Az árképzéssel kapcsolatban elmondja, hogy a szállítást annak reális bekerülési költségén kell végezni a 
szállítónak. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy a nyertes pályázó köteles 
a lakossággal szerződést kötni és a számlázást végezni. Kéri a testület szavazását. 

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

40/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Észak-Balatoni  Hulladékgazdálkodási 
Rendszerre vonatkozóan:

- Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat a helyi 
szabályozásában figyelembe veszi.

- Felhatalmazza a polgármestert hogy az üzemeltetési elvekről készült kiegészítését a Társulási 
Megállapodásnak az Önkormányzat képviseletében aláírja.

- Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI.21) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, 
meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozóan is 
lefolytassa a közbeszerzési  eljárást.

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás 
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eredményhirdetésekor érvényben lévő közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a 
Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott közszolgáltatóval 
közszolgáltatói szerződést kössön.

- A nyertes pályázó a lakossággal köteles szerződést kötni és a számlázást végezni. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2009. március 18. 

10. Pályázati lehetőségek.   

Vella Zsolt polgármester   Tárgyi napirend anyagát a képviselők megkapták az alábbiak szerint: 

1. Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére:
2009. március 10-én pályázat került benyújtásra a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az Új 
Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  keretében  helyi  rendezvények  szervezésére,  helyi  közösségformáló 
kezdeményezések,  rendezvények  támogatására  a  községben  megrendezésre  kerülő  szüreti  felvonulás 
vonatkozásában.
A pályázatot  a  rendezvény lebonyolításához szükséges technikai  eszközök és  programelemek igénybevételére 
lehetett benyújtani.
A pályázatunk kötelező elemként tartalmazta színpad kiépítését. Választható elemként bohócműsor, bűvészműsor 
és egy felfújható légvár került megjelölésre a gyermekek szórakoztatására. A felvonulást követően operett műsort 
és egy népszerű pop előadást jelöltünk.

2. Parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére:
A támogatás célja a levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó allergiát okozó 
pollenkoncentráció csökkentése. 
Az utóbbi időben számos, allergiát okozó pollent termelő gyomnövény szaporodott fel , ezek közül is elsősorban a 
parlagfű. A belélegezett pollenszemcsék a nyálkahártyákkal érintkezésbe jutva allergiás tüneteket okozhatnak az 
arra érzékenyeknél. Az allergiás megbetegedések száma hazánkban is évről évre növekszik, melynek igen komoly 
közvetlen, vagy közvetett gazdasági kihatásai vannak 
E negatív tendenciák megakadályozásának elősegítésére a pályázati felhívás lehetőséget nyújt motoros fűkaszák 
beszerzésére, így a parlagfűvel szennyezett területek mechanikai mentesítésére. 
A kitűzött cél megvalósítása érdekében támogatás igényelhető: köz-és parlag területek, mechanikai gyomirtásra 
alkalmazható  motoros  fűkaszák,  valamint  az  ezek  alkalmazásához  szükséges  védőfelszerelések  és  tartalék 
alkatrészek beszerzésére. 
A támogatási összegből beszerezhető motoros fűkaszák műszaki specifikációja: 
Benzinmotoros, egyenes tengelyű professzionális, vagy fél-professzionális fűkasza, 
kettős vállheveder, vibráció-csillapítás, legalább 1,6 LE (4 ütemű), illetve 2,2 LE (kétütemű) teljesítmény. 
A támogatási összegből finanszírozható kiegészítő : tartalék alkatrészek(vágótárcsa), védőeszközök (védőálarc, 
légzésvédő, acélbetétes cipő, kesztyű, zajvédő) 
A támogatás jellege, mértéke és előírásai: 
Egy pályázó legfeljebb 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet motoros fűkasza,  szükséges 
tartalék alkatrészek és védőfelszerelések beszerzésére. 
Amennyiben a beszerzések összköltsége meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a 
pályázónak önrészből kell fedeznie. 
A  támogatási  összeget  a  szerződéskötést  követő  30  napon  belül  a  Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési 
Minisztérium utalja át a nyertes pályázó számlájára. 

Az elbírálás szempontjai: 
Az elbírálásban előnyt jelent az önerő biztosítása, de ez nem feltétele a pályázatnak. Ugyancsak előnyt jelent, ha a 
pályázó tartalék alkatrészt is tervez vásárolni, vagy nyilatkozik arról, hogy a szükséges védőfelszerelés a 
rendelkezésére áll. 
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A pályamunkákhoz elengedhetetlen, hogy a pályázó meggyőzően bemutassa, hogy számol a motoros 
fűkasza üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag, valamint üzemeltető személyzet költségeivel is. Amennyiben 
rendelkezik ilyen munkaerővel - külön bérköltség tervezése nélkül is - jelezze ezt pályázatában.. 
Benyújtási határidő: 2009. március 25. 

Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot motoros fűkaszák beszerzésére. Kéri a testület szavazását. 

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

41/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési  Minisztérium által  kiírt  „Parlagfűvel  fertőzött  területek  fizikai  mentesítésére  alkalmas 
motoros fűkaszák beszerzésére”.

Felelős: Vella  Zsolt polgármester 
Határidő: 2009. március 25.

3. Testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények támogatása:
Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, 
hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett 
erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.
Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője

• az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és értékeinek 
megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai 
integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás 
kifejezése a testvérvárosok között, stb.; 

• a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között, 
egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális örökség 
megtapasztalása és megosztása egymással, stb; 

• az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek, stb.) bevonása a projekt 
megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások, közös 
kulturális előadások, sportesemények), stb. 

Egy település egy naptári évben nem kaphat támogatást egynél több találkozó szervezésére. 
Találkozók esetén a meghívottak minimum létszáma 25 fő, és legalább 5 fő minden meghívott településről. Nem 
támogatható olyan csoportok részvétele, ahol a résztvevőknek több mint a fele helyi választott képviselő vagy 
önkormányzati munkatárs.
A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet.
A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó időtartama, illetve az utazási távolság alapján 
meghatározott napi ráták szerint. A megítélhető támogatás mértéke minimum 2500 EUR/projekt maximum 22.000 
EUR/projekt lehet. 
Pályázati határidő: .2009. április 1. Megvalósulási időszak: 2009. augusztus 1. – 2010. április 30. 

Vella  Zsolt  polgármester   Javasolja,  hogy  a  Testvérvárosi  kapcsolatok  ápolására  irányuló  rendezvények 
támogatására nyújtsanak be pályázatot. Kéri a testület szavazását. 

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

42/2009. /III. 18./ KT. határozatot 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai 
Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló „Testvérvárosi kapcsolatok 
ápolására irányuló rendezvények támogatására”.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: 2009. április 1.

Vella Zsolt polgármester   A testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények támogatása keretében a 
községben megrendezésre kerülő bornapok rendezvényre lehet pályázni. A pályázat megírása tárgyában 
megkeresésre került az EU pályázati Központ Kft. mivel a pályázat angol nyelvű és az elmúlt évben is a Kft. 
készítette el. Az ajánlat szerint a pályázat elkészítésének díja  30.000 Ft+ Áfa, a sikerdíj mértéke az elnyert 
támogatás  10 %-a + Áfa. Amennyiben a pályázat támogatást nyer, úgy a sikerdíj mértékéből levonásra kerül a 
pályázat elkészítésének díja. 
Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot a bornapokra és bízzák meg az EU Pályázati Központot a 
pályázatírásra. Kéri a testület szavazását. 

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

43/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani az Európai Bizottság 
Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló „Testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló 
rendezvények támogatására „ a községben megrendezésre kerülő bornapok rendezvény tárgyában.
Megbízza a polgármestert, hogy az EU Pályázati Központ Kft.-vel / 1071 Budapest, Városligeti fasor 
31. /I./6./ a megbízási szerződést megkösse, mely tekintetében  a pályázatírás díja  30.000 Ft+ Áfa, a sikerdíj 
mértéke pedig   10 %+ Áfa. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  2009. április 1. 

11. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme. 

Vella Zsolt polgármester
A  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  egyösszegű  anyagi  támogatás  kérésével  fordult 
Önkormányzatunkhoz.  A tapolcai Polgár Védelmi Iroda Lada Níva terepjáró gépkocsi üzemben tartásához, és 
további felszereléséhez kérik segítségünket.
Az  Ábrahámhegy Önkormányzat  2009.  évi költségvetésében 1.000.000.-  Ft  összegű fedezetett  biztosított  az 
alapítványok és szervezetek támogatására, mely keret összegből 450.000.-Ft. áll még rendelkezésre.

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2009. évben kiemelt támogatásban részesült a  helyi Polgárőr 
valamint a Tűzoltó Egyesület, ezért a tapolcai Polgárvédelmi Iroda támogatását nem javasolja.
Kéri a testület szavazását. 

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

44/2009. /III. 18./ KT. határozatot 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Polgári Védelmi Iroda (Tapolca, Hősök tere 15.) részére 2009.  évben nem nyújt anyagi 
támogatást.

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
határidő: azonnal

12.           Ábrahámhegyet bemutató multimédiás film készítése.   

Vella Zsolt polgármester
Az előzetes megbeszélések alapján Kalmár György a Video Kalmár V-5 Stúdió EC (Tapolca, Kazinczy tér 13. 
X/33.) nevében megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, és új átfogó, községet bemutató multimédiás 
anyag létrehozását javasolja. 
Ábrahámhegyet  bemutató  kisfilm  már  több  mint  tíz  éve  készült  S-VHS  rendszerben,  mely  az  óta 
kordokumentummá vált.

Az alap referenciafilm előkalkulációja:
A bemutatófilm:

- tervezett hossza: 20 perc
- magyar nyelvű narrátor szöveggel
- DV-CAM videotechnikával
- számítógépes utómunkával

A film alapköltsége bruttó 12 500.-Ft/perc (tartalmazza a kiszállási-, gyártási-, és az utómunka költségét).

Nem szerepel viszont a fenti árban:
- a DV-CAM master kazetta, és egy darab merevlemezes tárhely bekerülési költsége, összesen bruttó 

60 000.-ft
- légifelvétel költsége (legkevesebb 40 000.-Ft/óra)
- idegen nyelvű variációk 20 000.-Ft/nyelv
- zenei jogdíjak, külsős munkák szerzői jogdíjai

A film szövegét a megrendelőnek kell biztosítani, a forgatókönyv megírásának ez az alapja.

Ábrahámhegy  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésében  multimédiás  kisfilm  elkészítéséhez  fedezetet  nem 
biztosított.  Elkészítése csak a költségvetési tartalék keret terhére lehetséges.

Kondor László képviselő  Egyetért az elhangzott ismertetéssel. 

Gáspár József képviselő  A költségvetési koncepció készítésekor ez a költség nem került tervezésre, évről évre 
több a rendezvény és emelkednek a költségek, emiatt kevesebb pénz jut a fejlesztésekre és a beruházásokra. 
Javasolja, amennyiben a testület a film készítése mellett dönt, június 1-ig készüljön el. 

Soltész Attila körjegyző   A légi felvételeket a hivatal is tudná hasznosítani az adóhatósági és műszaki ügyintézés 
során. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy készítsék el a filmet június 15.-i határidővel. Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

45/2009. /III. 18./ KT. határozatot         

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben lehetőséget biztosít a Video Kalmár V-5 
Stúdió  EC  részére  (vezetője  Kalmár György  8300  Tapolca,  Kazinczy tér  13.  X/33.  )  Ábrahámhegyet 
bemutató multimédiás film elkészítésére, 2009. június 15. határnappal.  
A bemutatófilm hossza 20 perc, magyar nyelvű továbbá két idegen nyelvű  narrátor szöveggel, DV-CAM 
videotechnikával, számítógépes utómunkával. Ábrahámhegy Önkormányzata a film szövegét biztosítja. A 

közös  egyeztetést  követően,  a  végleges  költségvetés  ismeretében  dönt  a  film  anyagi  fedezetének 
biztosításáról.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2009. június 15. 

Vella Zsolt polgármester   Az önkormányzat  2007.évtől minden évben megbízási szerződést kötött a Video 
Kalmár  V-5 Stúdió EC.-vel a helyi kábelcsatornán működő Ábrahám Televízió üzemeltetésére, szerkesztői 
feladatainak ellátására.  A megbízott vállalta a képviselő-testület üléseiről, a közmeghallgatásról felvétel 
készítését, képújság szerkesztését. A képviselők a 2008. és a 2009. évi díjak összehasonlító táblázatát megkapták. 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében az ülések tévés közvetítésére, képújság szerkesztésére  1,2 millió Ft 
fedezetet biztosított. 
Javasolja, hogy 2009. évre is adjanak megbízást Kalmár Stúdió részére. Kéri a testület szavazását. 

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

46/2009. /III. 18./ KT. határozatot         

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízást ad  2009. évre a Video Kalmár V-5 
Stúdió EC részére (vezetője Kalmár György 8300 Tapolca, Kazinczy tér 13. X/33. ) Ábrahámhegyen, a 
helyi kábelcsatornán működő Ábrahám Televízió üzemeltetésére, szerkesztői feladataink ellátására a 
megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

13.      Honlapra meglévő megbízási szerződés módosítása. 

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2002.  júliusában  megbízási  szerződést  kötött  Herceg  Zoltán 
(Ábrahámhegy,  Patak  u.  44.)  egyéni  vállalkozóval  az  Ábrahámhegyi  honlap  elkészítésére,  és  annak 
karbantartására.
Herceg Zoltán vállalkozó a 2009-es esztendőre a honlap karbantartására árajánlatot adott be, tekintettel a tavalyi 
évben  felmerült  önkormányzati  anyagokkal  kapcsolatos  plusz  munkák  –  képviselő  testületi  anyagok, 
előterjesztések - illetve az éves infláció figyelembevételével.

Az árajánlat alapján a havi karbantartási díj 12.000.-Ft, mely tartalmazza a honlap frissítését, képek beillesztését, 
rendeletek, egyéb hivatali dokumentumok, testületi ülés anyagainak beillesztését. A díj nem tartalmazza az új 
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fényképek  készítését,  egyesületek,  szolgáltatók, vállalkozók információinak frissítését.   A fényképezés 
díja változatlan.
Az  érvényben lévő megbízási  szerződés  alapján  2007.  július  1.  napjától  a  karbantartási  díj  10.000.-Ft/hó. 
Fényképezés 1 óra 5.000.-Ft, 2 óra időtartamig 8.000.-Ft, 3 óra időtartamig 11.000.- Ft, hosszabb események (pl. 
falunap) 15.000.-Ft.
Ábrahámhegy Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a honlap karbantartására 300.000.-Ft összegű fedezetet 
biztosított.

Herceg Zoltán informatikus   A testületi ülés jegyzőkönyvei és a rendeletek honlapra felrakása időigényes, másfél 
éve nem volt díjemelés, ezért kéri most a díj emelését. 

Soltész  Attila  körjegyző   Célszerű  rögzíteni  a  szerződésben,  hogy  az  egyéb  hirdetésekből  /vállalkozók, 
szállásadók/ befolyó bevétel a honlap készítő vállalkozót  illeti, vagy azt külön megállapodás alapján esetlegesen 
díj alapján osztják fel egymás között a felek.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja,  az árajánlatot fogadják azzal, hogy a szerződésben rögzíteni szükséges az 
egyéb hirdetésekből /vállalkozók, szállásadók/ befolyó bevétel a honlap készítőt illeti.   
Kéri a testület szavazását. 

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

47/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Herceg Zoltán (8256 Ábrahámhegy, Patak u. 44.) 
egyéni vállalkozó árajánlatát elfogadja. Ábrahámhegy Községet bemutató internetes honlap elkészítésére, a 
települést bemutató információs adatbázis létrehozására és annak karbantartására 2002. július 29. napján 
kötött megbízási szerződés 1. számú mellékletében szereplő havi karbantartási és frissítési díjat 2009. január 
1. napjától 12.000.-Ft/ hó összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármester a módosított megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

14.           Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme.   

Vella Zsolt polgármester
Hardi Lászlóné  /8300 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.  A légvárat a falunapon is szeretné működtetni. 
2008. évben e tevékenységért nettó  4.860 Ft/nap összegű díj került felszámításra. 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi infláció mértékével – 6,1 % - növelt összegben engedélyezzük 
nevezett részére a légvár üzemeltetését a 2009. évi szezonban, melynek összege  nettó 5.156 Ft

Javasolja, hogy  a 2009.évi szezonban nettó 5.156 Ft-ért engedélyezzék alkalmankénti jelleggel.
Kéri a testület szavazását. 

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

48/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hardi Lászlóné egyéni vállalkozó 
kiskereskedő /8300 Tapolca, Berzsenyi u. 5./ részére a községi strandon 2009. évben  - a Strandi 
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Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott  strandi nyitvatartás szerint - engedélyezi  25 m2 nagyságú 
területen  légvár üzemeltetését alkalomszerűen. 
E tevékenységért nettó  5.156 Ft/nap összeget számít  fel.

Jelen határozat nem mentesíti a vállalkozót a tevékenysége gyakorlásához szükséges engedélyek 
beszerzésétől.
Felhívja nevezett figyelmét, hogy a légvár elhelyezése előtt minden alkalommal az önkormányzat 
képviseletére jogosult polgármester úrral egyeztessen figyelemmel a strandi zöldfelület karbantartási 
igényére. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Hardi 
Lászlónéval a megállapodást megkösse.

A képviselő-testület nem biztosít lehetőséget  a légvár falunapon történő üzemeltetésére. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: 2009. április 15.

15.  Rendesi- hegy, Ábrahámi-szőlők ivóvíz ellátására vonatkozó tervek   
       módosítására érkezett árajánlat.

Vella Zsolt polgármester Felkéri Sütő Árpád műszaki előadót, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Sütő Árpád műszaki előadó Ábrahámhegy Község Önkormányzata a Rendesi-hegy, Ábrahámi szőlők ivóvíz 
hálózattal történő ellátását határozta el a területen ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonosok megkeresésére.
A vezetékhálózat megtervezésre került, melyet követően az elkészült tervdokumentáció a Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtásra került engedélyezésre.
A terv a vízjogi létesítési engedélyt nem kapta meg, mivel a vezeték egy része magáningatlanon keresztül került 
volna lefektetésre, és a szolgalmi jogot az előzetes szóbeli ígérethez képest nem adták meg az Önkormányzat 
részére.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a terv elutasítását követően 2005 április 12.-i ülésén a képviselő-testület 
egyhangúan egyetértett abban, hogy a Rendesi-hegy, Ábrahámi szőlők vízellátásával nem kíván foglalkozni.
2006 évben a területen lévő ingatlantulajdonosok közül többen megkeresték az Önkormányzatot, hogy az a 
személy aki nem járult hozzá a vízvezetéshez telkét értékesítette és az önkormányzat próbáljon meg az új 
tulajdonossal egyezkedni.
Az új tulajdonos megkeresésre került több alkalommal is, a megkeresést átvette, de a megkeresésre válasz nem 
érkezett. Az ingatlantulajdonosok kérték, hogy egy módosított nyomvonal kerüljön megtervezésre és azon 
ingatlanon induljon meg a kivitelezés.
Az egyeztetések nyomán egy új terv körvonalai rajzolódtak ki, melynek kivitelezésére a szükséges szolgalmi jogok 
vonatkozásában az érintett ingatlantulajdonosok megkeresésre kerültek. A három érintett ingatlan tulajdonosai a 
szolgalmi joghoz előzetesen hozzájárultak.
Újra napirendre került a hálózat bővítése, mely tervezésére az első terv elkészítőjétől ajánlat került bekérésre, 
melyet a mellékletben szerepeltettem.
Az ajánlatot az alábbiak szerint kívánom összefoglalni:
A tervezésre érkezett árajánlat összege 200 000 Ft +Áfa
A tervezésen felül felmerülő becsült költségek, melyet a tervezési díj nem tartalmaz: 
Szükséges tulajdoni lapok: Nem önkormányzati ingatlanok esetében ingatlanonként: 4000 Ft
Térképmásolat: érintett ingatlanonként: 3000 Ft
Szolgalmi jogi munkarész elkészítése: 100 000 Ft
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Vízjogi létesítési engedély megszerzésének igazgatási szolgáltatási díja: 72 000 Ft

A vízjogi létesítési engedély megszerzéséig a felmerülő becsült költségek: 451 000 Ft

Az Önkormányzat a Rendesi-hegy, Ábrahámi szőlők ivóvíz ellátására a 2009 évi költségvetésében bruttó 480 e Ft 
összeget tervezett be a tervek elkészítésére, mely a fentiek alapján nagyjából az engedélyeztetés költségeire is 
elegendő.  

Gáspár József képviselő   A beruházás nyomásfokozóval oldható meg, ami jelentősen megemeli a költségeket. 
Pályázat nélkül nem javasolja a megvalósítást, új felmérést kellene végezni az ingatlantulajdonosok körében, és 
arra vonatkozóan, hogy mikor szállnak be a költségekbe. 

Soltész Attila körjegyző  Az ügy indulásakor a képviselő-testület álláspontja az volt, hogy csak koordináló 
szerepet tölt be ezügyben, és a Területfejlesztési Tanács ilyen beruházásokra valószínű fog kiírni pályázatot. 

Vella Zsolt polgármester   A képviselő testület konszenzusa alapján : a területet mindenképpen el kell látni 
ívóvizzel, az engedély még 2 évig érvényes és egy-egy év után újra hosszabbítható. Az ingatlantulajdonosok 
ismételten megkeresésre kerülnek és szándéknyilatkozat kerüljön részükről aláírásra. 

Szükséges megkérdezni, hogy  lakossági szándéknyilatkozat köthető-e, ami kötelező érvényű. Tervezőtől becsült 
árajánlatot szükséges kérni és megkeresni a Területfejlesztési Tanácsot, hogy 2009.évben terveznek-e ilyen 
pályázati lehetőséget. Lakosság részére levelet kell küldeni, hogy mai áron milyen összegbe kerülne, támogatással 
vagy anélkül.   A napirendet újra tárgyalják. 

16.           Körmici-hegy ivóvíz ellátás t  ervezésére érkezett árajánlat.   

Vella Zsolt polgármester
Az Önkormányzat tervei között szerepel évek óta a zártkerti ingatlanok ivóvíz ellátása, többek között a Körmici-
hegy vízellátása is.
Az Önkormányzat első lépcsőben megvalósította a gerincvezeték megépítését, melyet követően a leágazó 
vezetékeket megterveztette, és benyújtotta engedélyezésre a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi 
és vízügyi felügyelőségre.
A felügyelőség a benyújtott engedélykérelmet elutasította, szolgalmi jogok hiányára hivatkozva.
A beruházás éveken keresztül nyugvó álláspontra helyezkedett.
A hálózat megépítésére vonatkozóan több ingatlantulajdonos is megkeresett és kérte, hogy a vezetéket építse ki az 
Önkormányzat.
A meglévő dokumentációkat megvizsgálva mindenképpen szükséges a már elkészült tervek módosítása a 
nyomvonal tekintetében, ezért árajánlatot kért be a  terv módosítására vonatkozóan, az eredeti terv elkészítőjétől, 
mivel álláspontja szerint a módosítás kevesebb költséggel elkészíthető, mintha más tervezőt kérnénk fel a tervek 
módosításának elkészítésére.
A tervezés elkészítésére a mellékletben szereplő ajánlat érkezett. 
A tervezési díj:360 000 Ft + Áfa mely díj nem tartalmazza az alábbi költségeket:

-költségvetési kiírás készítése 
-tulajdoni lapok, és térképmásolatok beszerzése 
-kezelői hozzájárulások, beszerzésének eljárási költsége
-vízjogi létesítési engedély szolgáltatási díjának megfizetése
-közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megszerzése

A felsorolt kivételek becsült költsége:
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Hiteles tulajdoni lap: 0 Ft kivéve, ha a vezetéket magáningatlanon kívánja vezetni az Önkormányzat, 
abban az esetben ingatlanonként 4000 Ft
Hiteles térképmásolat: ingatlanonként: 3000 Ft
Költségvetési kiírás: 80 000 Ft 
Kezelői hozzájárulások beszerzési költsége: -    Áramszolgáltató: 7600 Ft+Áfa

- Víz és csatorna szolgáltató: 20 000 Ft+Áfa
- Gázszolgáltató: 7600 Ft+Áfa
- Telefon: 10 000 Ft +Áfa

   
-Vízjogi létesítési engedély igazgatási szolgáltatási díja:33/2005 (XII.27) KvVM rendelet alapján. 72 000 Ft

A fentiek alapján a tervek elkészülte, valamint az engedélyezés becsült összköltsége: 642 240 Ft 

A Körmici-hegy ivóvíz ellátásánál ugyanazok merülnek fel, mint a Rendesi-hegy vízellátása ügyében, javasolja, 
hogy a napirendet későbbi ülésen tárgyalják, amíg az előző napirenden felvetett problémák megoldódnak.

 17.    Hulladékgazdálkodási terv készítésére érkezett ajánlatok megtárgyalása.

Vella Zsolt polgármester
A 2000 évi XLIII törvény „a hulladékgazdálkodásról” alapján az Önkormányzatnak a teljes területére 
vonatkozóan hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie a törvény  35. § (1) bekezdése alapján. „Az országos és a 
területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a 
települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.”

Ábrahámhegy Község Önkormányzata mai napig nem rendelkezik, rendelkezett ilyen tervvel.

A törvényi kötelezettség teljesítése érdekében árajánlat került bekérésre az ajánlat mindkét esetben a külön 
Ábrahámhegy Községre elkészítendő és egy Balatonrendessel közösen elkészítendő hulladékgazdálkodási tervre 
vonatkozik.
Az árajánlat a törvény 36. § (1) bekezdése alapján az alábbiak miatt került ebben a formában bekérésre. „36. § (1) 
Az egy körjegyzőséghez tartozó vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más módon közösen 
ellátó települési önkormányzatok a 35. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségüket közös hulladékgazdálkodási terv 
kidolgozásával és kihirdetésével is teljesíthetik.”
A tervek elkészítésére két ajánlat került bekérésre a Progressio Mérnöki Iroda Kft-től és a Balatoni Integrációs 
Közhasznú Nonprofit Kft-től.

Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyi kérdésben 2009. február 27-i ülésén 31/2009 /II.
27/ KT. határozatával döntött, hogy a hulladékgazdálkodási tervet 2009 évben csak vissza nem térítendő állami 
támogatás megítélése mellett áll módjában elkészíteni.

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  a  2009  évi  költségvetésében a  hulladékgazdálkodási  terv  elkészítésére 
vonatkozóan bruttó 840 e Ft összeget tervezett be.

Jelenleg a hulladékgazdálkodási terv elkészítésére vonatkozóan pályázati lehetőség nincs.

Soltész Attila körjegyző  Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzat törvényi mulasztást követ 
el, amennyiben a hulladékgazdálkodási tervet nem készíti el.

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy csak állami támogatás megítélése mellett készítsék el a hulladék-
gazdálkodási tervet. Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

49/2009. /III. 18./ KT. határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község hulladékgazdálkodási 
tervének elkészítését a 2000 évi  XLIII törvény 35.§ (1) bekezdése alapján kötelezőnek fogadja el, vissza 
nem térítendő állami támogatás megítélése mellett kívánja elkészíteni azt. 
Felkéri a polgármestert, hogy pályázati lehetőség esetén a hulladékgazdálkodási terv elkészítését tűzze újra 
napirendre.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

19.        Révfülöpi Általános Iskola és volt kővágóörsi pedagógus munkaügyi perével kapcsolatos   
 költségviselés. 

Vella Zsolt polgármester   Tárgyi napirendet a képviselő-testület már tárgyalta és az előterjesztést megkapták a 
testület tagjai, mely szerint a Veszprém Munkaügyi Bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a kővágóörsi 
iskola jogellenesen szűntette meg a volt kővágóörsi pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát, és a révfülöpi 
Általános Iskolát kötelezte elmaradt bérének, járulékok és egyéb költség megfizetésére. Kővágóörs település a 
teljes költség viselését nem vállalta. Révfülöp település az összeget a Társulás részére megelőlegezte, de a 
kővágóörsi pedagógus munkaügyi peréből fakadó költségeket nem viseli. Az ügy végleges lezárása érdekében az 
önkormányzatok többsége azt az alternatívát támogatta, hogy a munkaügyi per vesztese a révfülöpi  Általános 
Iskola polgári peres eljárást indítson a kővágóörsi önkormányzat ellen. 
Javasolja, hogy a Révfülöpi Általános Iskola és a volt kővágóörsi pedagógus munkaügyi perével kapcsolatos 
költségek viselése tárgyában  a polgári peres eljárást támogassák, azaz a munkaügyi per vesztese a révfülöpi 
Általános Iskola polgári peres eljárást indít a kővágóörsi önkormányzat ellen a követelés kikényszerítésére. 
Kéri a testület szavazását.  

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

50/2009 (III.18) KT. határozatot

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Révfülöpi Általános Iskola és a volt kővágóörsi 
pedagógus munkaügyi perével kapcsolatos költségek viselése tárgyában  a polgári peres eljárást támogatja, 
azaz a munkaügyi per vesztese a révfülöpi Általános Iskola polgári peres eljárást indít a kővágóörsi 
önkormányzat ellen a követelés kikényszerítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

Tájékoztató: 

19.           A sebességjelző készülék beszerzésére beadott pályázatról.   

Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2008. szeptember 15-én „Az országos közutak 
átkelési  szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének 
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csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” keretében pályázatot nyújtott be 
Kresz jelzést felvillantó sebességkorlátra figyelmeztető berendezések elhelyezése tárgyában.
Fenti  pályázat  elbírálásra  került,  melynek  során  a  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központ  tájékoztatta 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát a Bíráló Bizottság döntéséről, mely szerint Önkormányzatunk nem nyert 
támogatást.
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20.           Közbiztonság megerősítése.  

Vella Zsolt polgármester  Az elmúlt egy hónapban a közbiztonság vonatkozásában két Önkormányzat is 
megküldte elképzeléseit a többi Önkormányzat részére a közbiztonság megerősítésére vonatkozóan. 
A két megkeresés két különböző irányvonalat képvisel.
Monok Község Önkormányzat polgármestere a közbiztonság megerősítését a polgárőrség megerősítésével, a 
szerveződés részére bizonyos jogkörök adásával valósítaná meg a fokozottabb közbiztonságot, melyre 
vonatkozóan az Igazságügyi és Rendészeti Minisztert Dr. Draskovics Tibort is megkereste.

Kóka Község Önkormányzata: a közbiztonság fokozását az irodán dolgozó rendőrségi alkalmazottak, utcára 
vezénylésével a rendőrségi központi irányítás fenntartható, illetve az egy főre jutó szolgálatot teljesítő járőrök 
száma is jelentősen megnőne.
Kóka Község Önkormányzata felkérte Magyarország többi önkormányzatát, hogy csatlakozzon a 
kezdeményezéshez, amennyiben egyetértenek az önkormányzat ezen irányú kezdeményezésével.
A két megkeresést a képviselő-testületi tagok megkapták. 
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21.           Balatoni Szövetség Elnökének levele.   

Vella Zsolt polgármester  A vasúti közlekedésben új menetrend lépett életbe 2008 december 14-én, melynek 
következtében csökkent a Balaton északi partján közlekedő járatok száma Budapest és Tapolca között.
A menetrend bevezetését megelőzően a Balaton északi partján a vasútvonallal érintett kisebb községekből 
közvetlenül el lehetett jutni Budapestre, ez az új menetrend bevezetése óta nem lehetséges.
Az utazóközönségnek a fővárosba való eljutáshoz  Révfülöpön, Balatonfüreden, vagy Székesfehérváron át kell 
szállni, mely átszállások esetén az átlagos várakozási idő jelentős, nagyjából 40 percre tehető.
Az új menetrend bevezetésével az utazási idő is megnövekedett függetlenül attól, hogy a szerelvények ugyanazon 
pályaszakaszon járnak. A szövetség levelében példaként hozott Budpest-Balatonfüred távolság menetideje 13 
perccel nőtt.
Az új menetrend bevezetése óta az IC járatok megszűntek, melyek a mai kor utazási igényeit, kulturáltságukkal 
színvonalukkal megközelítették, ehelyett a mai kornak egyáltalán nem megfelelő állapotú, elhasználódott 
szerelvények közlekednek a turisztikai szempontból jelentős területen.
A menetrend módosítása érdekében a szövetség megkereste Dr. Bóka István urat aki  megkereste a Közlekedési, 
Hirközlési és Energiaügyi Minisztériumot.
A választ az alábbiakban foglalnám össze. A menetrend tervezése során az eltérő utazási igények miatt jelentős 
változás került tervezésre mely a téli időszakban három pár gyorsvonatot és kétóránként közlekedő 
személyvonatokat jelent a nyári főszezonra pedig kétóránkénti gyorsvonati közlekedés lesz hét pár gyorsvonattal 
és a személyvonatok a téli menetrendben is érvényes kétórás ütemben közlekednek.
A nyári szezonban a gyorsvonatok felújított, magasabb szinvonalat képviselő kocsikból kerül összeállításra.
A menetidő növekedéséért az egyre jobban elöregedő pálya állapota tehető felelőssé, de a közeljövőben várható a 
menetidő csökkenése a Budapest-Székesfehérvár vonal felújítása miatt. 
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 Az ülést  19.15  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 a   2006-2008. években kifizetett szociális segélyek bontásban történő 
bemutatásáról szóló tájékoztatóval. 
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