
  

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

Ikt.szám:  121-100 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

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

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

         Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő   

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
                        Kovácsné A.Katalin jegyzőkönyvvez.

Sütő Árpád műszaki előadó 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  19.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. A Strand rendjéről és belépődíjairól szóló rendelet módosítása. 

2. Ábrahámhegy Község teljes közigazgatási területén keletkező 
      szilárd lakossági hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására 

érkezett ajánlat elfogadása. 

3. A helyi környezet védelméről, a közterületek ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról szóló   6/2009. /IV. 02./ rendelet módosítása. 

4.   „Strandreklám” Kft. által beadott ajánlat óriás úszigumi kölcsönzés végzésére.

5.  Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy –
        Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzőség Alapító Okiratának felülvizsgálata.  

6.  Pályázati lehetőségek. 

7. Kerékpárút hiányzó részének megépítése. 

                  
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 

1



1. A Strand rendjéről és belépődíjairól szóló rendelet módosítása.   

Vella Zsolt polgármester   Tárgyi ügyet az április 12-i ülésen már tárgyalta a képviselő-testület, de döntés nem 
született az esetleges Áfa emelés miatt és az egyéb felmerült kérdésekre tekintettel. A nyugdíjasoknak az arcképes 
igazolvány felvállalása, kb.  460 e. Ft-ba kerülne. Részükre az ingyenes belépő adása, felveti azt, hogy a 
nyaralótulajdonosok be fognak jelentkezni állandó lakosnak, ez újabb önkormányzati bevétel csökkenést jelent. Az 
önkormányzat jelentős beruházásokat végzett a strandon, ezért nem javasolja kedvezmény nyújtását sem a helyi 
állandó lakosoknak, sem a helyi ingatlantulajdonosoknak. 
A képviselő-testület  tagjai megkapták a Révfülöpi és a Badacsonytomaji jegyárakat is, ahol tíz különböző 
kategória van, Ábrahámhegyen tizenötfajta jegyár kategóriát határoztak meg. A környező településen a felnőtt 
napi jegy ára 400 Ft. 

Kovács József képviselő  A Balatonhoz nem a tehetős vendégek járnak és a visszatérő vendégek ismerik a tavalyi 
árakat. Nem ért egyet azzal az árképzéssel, hogy a jegy 400 Ft-os legyen, a 330 Ft-ról történő emelés 
400 Ft-ra nagyok sok. Véleménye szerint a gyerekjegy 220,Ft, a diákjegy  270 Ft, a felnőttjegy  370 Ft, a 
nyugdíjas  270 Ft összegű legyen. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  A nyugdíjasoknak  60 év felett legyen ingyenes, az arcképes igazolvány 
árát ők fedeznék. 

Kondor László képviselő  Ugyanaz a véleménye mint a múltkor, a strand felújításába sok költséget fektettek, 
mindennek az ára emelkedik.

Borbély Gyula képviselő  A strand színvonalát tekintve, az árak elfogadhatók és törölni javasolja a nyugdíjas szót, 
ugy kellene meghatározni, hogy 60 év felett kedvezményes jegy. 

Gáspár József képviselő  A strandi költségek az infláció mértékénél nagyobb mértékben emelkednek. A csatornadíj 
emelkedés 14 %-os, a minimálbér is emelkedett, stb. Hozzáfűzi, hogy az önkormányzat az építményadó 
kivetésében is mértéktartó. A jegyárak emelését elfogadhatónak tartja, hiszen pl. Budapesten  1.800 Ft összegű 
egy strandbelépő és abban is csak a fürdési lehetőség van benne. 

Kovács József képviselő  Nem tudják, hogyan alakult a strand bevétele is kiadása és mennyi a nyereség. Az 
indokoltnál nagyobb mértékű emelés kevesebb bevételt hoz. 

Vella Zsolt polgármester  Felteszi szavazásra  a rendelettervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy nem 
nyugdíjas igazolvány felmutatásával, hanem „kedvezményes jegy  60 év felett”. Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,  1  ellenszavazat mellett  és 
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi 

7/2009. /V. 20./ r e n d e l e t é t 
A Strand rendjéről és belépődíjairól.   /1.sz.mell. / 

2. Ábrahámhegy Község teljes közigazgatási területén keletkező szilárd lakossági hulladék begyűjtésére,   
elhelyezésére és ártalmatlanítására  érkezett ajánlat elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester   A  38/2009. /III. 18./ KT. határozatában döntött arról a testület, hogy  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.
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Határidőre a Remondis Tapolca Kft. nyújtotta be ajánlatát, melyet a testületi tagok az előterjesztés mellékleteként 
megkaptak. 
  
E szerint a 120 literes   250,-Ft/űrítés +Áfa, a 80 literes  220 Ft/űrítés +Áfa összegű. Az állandó 
lakóingatlanoknál  164 db 60 alkalom/év, a nyaralóingatlanoknál 1016 db 32 alkalom/év az űrítés. Az 5 m3-es 
hulladékgyűjtő edény űrítésének díja  18.100 Ft/űrítés+Áfa. 

Vella Zsolt polgármester  Összefoglalva a képviselők részéről az alábbiak merültek fel: 
- a heti kétszeri szemétszállítás felülvizsgálata, elegendő heti egy szállítás. 
- konténerszállítás az önkormányzat megrendelése alapján történjen
- 1016 nyaralóingatlan tulajdonosnál nem lesz heti szállítás, pl. nem rak ki kukát, vagy nem képződött

szemete, vagy nem rendelkezik kukával, ezért egy önkormányzati dolgozó végigjárja a szemétszállító
autóval az utcákat és megszámolja a kukákat. 

Javasolja, hogy a Remondis Kft. ajánlatát fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

87/2009. /V.  12 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási 
területén keletkező szilárd lakossági hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására a Remondis 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. /székhely:  8300 Tapolca, Halápi u. 33./ ajánlatát fogadja el. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal. 

3. A helyi környezet védelméről, a közterületek ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló   
6/2009. /IV. 02./ rendelet módosítása. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja „A helyi környezet védelméről, a közterületek ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról” szóló rendelettervezetet a hivatal a következő ülésre készítse elő. 

4. „Strandreklám” Kft. által beadott ajánlat óriás úszigumi kölcsönzés végzésére.  

Vella Zsolt polgármester  Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. április 21-i ülésén a 
64/2009. KT. határozatában döntött arról, hogy egy egyéni  vállalkozó részére engedélyezi az óriás úszógumi 
tevékenység végzését.  
A vállalkozó  szabadidős- és sporteszköz tevékenységi körben nemcsak az óriás úszógumi kölcsönzői tevékenység 
végzésével fog foglalkozni, hanem más / vízibicikli, elektromos jetski, napozóágy, 
snooky / kölcsönzésével is. 

 Az óriás úszógumi tevékenységre a  STRANDREKLÁM Kft. /székhely:  8100 Várpalota, Sörház u. 33./ nyújtott 
be ajánlatot.  Ajánlatot a testületi tagok megkapták. 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a beadott ajánlatot  ne támogassa, egyrészt az ajánlatban szereplő 
alacsony összeg miatt, másrészt mivel olyan egyéni vállalkozó részére adták meg a lehetőséget, amely többféle 
strandcikk kölcsönzői tevékenységet  fog végezni.   
Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

88/2009. /V.  12 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a STRANDREKLÁM Kft. /székhely:  8100 
Várpalota, Sörház u. 33./ által benyújtott ajánlatot – az Ábrahámhegyi Községi Strandon óriás úszógumi 
kölcsönzői tevékenység végzésére – nem fogadja el.

Indokként hozza fel: 
Az ajánlatban szereplő alacsony összeget, másrészt olyan egyéni vállalkozó részére adta meg az 
önkormányzat a  lehetőséget, amely többféle strandcikk kölcsönzői  tevékenységet is fog végezni, az óriás 
úszógumi kölcsönzői tevékenységen kívül.    

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal. 

5.    Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy –Balatonrendes 
Önkormányzatok Körjegyzőség Alapító Okiratának felülvizsgálata.  

Soltész  Attila körjegyző A 2008. évi CV. tv. többek között az önkormányzati költségvetési szervek Alapító 
Okiratainak felülvizsgálatát írta elő, mely során egyrészt számba kell venni az Alapító Okirattal rendelkező 
szervek mennyiségét, mely önkormányzatunk esetében egy darab /körjegyzőség/ ill. tovább működtetése esetén 
2009. május 15-ig meg kell állapítania a felülvizsgálat indokoltságát és 2009. június 1-ig dönteni kell a 
közfeladatot ellátó költségvetési és gazdálkodó szerv további sorsáról. 
Ez azt is jelenti, hogy 2009. június 1-ig el kell fogadni a módosított alapító okiratot, mely önkormányzataink 
esetében kizárólag a körjegyzőségre korlátozódik.
Teljes idevonatkozó Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal által megküldött tájékoztató jelen 
napirendi pont mellékletét képezi, továbbá becsatolásra kerül a jelenleg hatályos Alapító Okirat. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kéri a testület szavazását. 

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

89/2009. /V. 12/ KT. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint az Ábrahámhegy-Balatonrendes 
Önkormányzatok Körjegyzőségét működtető társönkormányzat indokoltnak tartja 2008. évi CV. „ 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló törvényben foglaltak alapján a körjegyzőség 
Alapító Okiratának felülvizsgálatát, melyet figyelembevéve a törvény 44. §. 5./bekezdését  2009. július 1.-
ével  is tovább kíván működtetni.

Fentiek alapján megbízza a körjegyzőt 2009. július 1.-ig az Alapító Okirat jogszabályban foglaltakon 
alapuló módosításait terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: Soltész Attila körjegyző 
Határidő: 2009. június 1. 
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6.    Pályázati lehetőségek.   

Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testületi tagok az előterjesztés mellékleteként megkapták, hogy milyen 
pályázati célok támogathatók. 
A támogatás mértéke TEÚT esetében  50 %, CÉDE esetében  65 %, TEKI esetében  75 %, LEKI esetében 85 %, 
de ebben önkormányzat nem pályázhat. 
Több célt is szeretnének megvalósítani, pl. hiányzó közvilágítás a Honvéd utcában, utcanévtáblák felújítása.
Van olyan cél, amelyhez engedélyes terv szükséges.
Javasolja, hogy a Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztések támogatási program előirányzatából a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának 
javítását eredményező fejlesztések tárgyában nyújtsanak be pályázatot. 
A pályázat célja : Ábrahámhegy  2233 hrsz. alatt temetőkápolna építése és ravatalozó felújítása. 
Kéri a testület szavazását. 

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

90/2009. /V. 12/ KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztések támogatási program előirányzatából a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező 
fejlesztések tárgyában. 
A pályázat célja : Ábrahámhegy  2233 hrsz. alatt temetőkápolna építése és ravatalozó felújítása. 
Fejlesztés megvalósulási helye: Ábrahámhegy, Hajnal u. 
Fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban.
Megnevezés 2009. év
Saját forrás 6.134.704
Hitel -
Támogatásból igényelt összeg 11.393.022
Egyéb támogatás -
Egyéb forrás -
Összesen: 17.527.727

A beruházás bruttó összköltsége  17. 527.727 Ft, mely 11.393.022 Ft pályázati támogatásból, és  6.134.704 
Ft összegű saját forrásból áll. 

A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló  2/2009. /II.12./ számú 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
A fejlesztés forrásösszetétele tartalmazza a 2,5 %-os pályázati díjat, melynek összege 284.826 Ft. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 
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7.         Kerékpárút hiányzó részének megépítése. 

Vella Zsolt polgármester  A Park utca aszfaltszőnyege és a meglévő aszfaltburkolatú kerékpárút  között 55 méter 
hosszú jelenleg kavicsos terület  2,1 m szélességben történő aszfaltozása a kerékpárút Ábrahámhegy szakaszának 
teljes mértékben történő elkészültét tenné lehetővé. A Folly Arborétumtől árajánlatot kértek, mely szerint a 
kivitelezést  419.000 Ft+Áfa összegben vállalnák. 
Minden hatósággal egyeztettek fenti ügyben,  pénzt nem tudnak biztosítani. Az önkormányzat saját erőből pedig 
nem tudja finanszírozni. 

Borbély Gyula képviselő  Bejelenti, hogy az Árpád u. 4. szám előtt az aszfalt megsüllyedt. 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  20.45  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kovács József   képviselő 
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