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

Ikt.szám:  121-131/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-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   

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző megbízásából: Horváth Anita fogalmazó.

Távolmaradt: Gáspár József képviselő                   

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.A képviselő-testületi ülést  14.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. Balatoni Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester  

2. Vadkár  ügyében lakossági bejelentésre döntéshozatal. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester   /

3. Megyei Önkormányzathoz benyújtott pályázat.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester     

4.   Tapolcai Rendőrkapitány kinevezésének támogatása. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

5. Video Kalmár V-5 Stúdió EC ajánlatának elfogadása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

Vella Zsolt polgármester: Javasolja, hogy 5. napirendi pontként a Video Kalmár V-5 Stúdió EC ajánlatát tárgyalják 
meg.

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

1. Balatoni Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása.  

Vella Zsolt  polgármester   A képviselő-testület a 108/2009./VI.26./ KT határozatában döntött arról, hogy a 
Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt „A települések fejlesztésének támogatására „ című pályázat keretében 
egy darab traktor és három darab környezetápoló adapter beszerzésére nyújtja be pályázatot. Traktor 
beszerzésével kapcsolatban az árajánlatok beszerzése megtörtént, melyet a képviselő-testület tagjai 
megkaptak.
Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be 1db PRONAR 320 AMK multifunkciós traktor beszerzésére, valamint ehhez 
kapcsolódóan 1db PRONAR 655 egytengelyes pótkocsi, 1db PRONAR KACPER PU 1700 kétszárnyú hóeke és 1db 
ORSI ENERGY 155 kalapácsokkal szerelt rézsűkasza.
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Kéri a testület szavazását. 

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

121/2009. /VII. 10./ KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Balatoni Fejlesztési 
Tanács és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával a „A települések fejlesztésének 
támogatása” című pályázat keretében Ábrahámhegy község természeti és épített környezetének minőségi 
javítása céljából traktor és környezetápoló adapterek beszerzésére, a pályázati kiírás „ B” pályázati célterület 
keretében.
A pályázat célja: Ábrahámhegy község természeti és épített környezetének minőségi javítása
Fejlesztés megvalósulási helye: Ábrahámhegy közigazgatási területe
Fejlesztés forrásösszetétele:

       adatok forintban
Megnevezés 2009. év
Saját forrás 5.056.962 (50%)
Hitel -
Támogatásból igényelt összeg 5.056.962 (50%)
Egyéb támogatás -
Egyéb forrás -
Összesen: 10.113.924 (100%)

A beruházás bruttó összköltsége 10.113.924Ft (100%), mely 5.056.962Ft (50%) pályázati támogatásból és 
5.056.962Ft (50%) összegű saját forrásból áll.
A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009./VI.20./ számú 
költségvetési rendeletében  a tartalékkeret terhére biztosítja.
A fejlesztés forrásösszetétele tartalmazza a 2,5%-os pályázati díjat, melynek összege 126.424Ft.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2009. július 13.

2. Vadkár  ügyében lakossági bejelentésre döntéshozatal.   

Vella Zsolt  polgármester  
2009. július 6. napján lakossági bejelentés érkezett az Ábrahámi Szőlők és a Nap utca környékének lakói részéről, 
mely szerint „2009. tavasz óta a környék erdőiből nagyszámú vaddisznó csapat látogatja és rongálja a belterületen lévő 
telkeiket és kertjeiket”.
2009.  július  7.  napján  helyszíni  szemle  keretében  hatóságunk  a  lakossági  beadványt  aláírók  közül   két 
ingatlantulajdonost felkeresett (Paar Rita 8256 Ábrahámhegy Nap u. 32., Dr. Csák Judit 8256 Ábrahámhegy Ábrahámi 
Szőlők 1.) , majd a helyszínen fényképfelvételeket készített, egyidejűleg ezen személyek nyilatkozatait rögzítette. 
Tájékoztatom a  Képviselő-testületet  a  „kárt  okozó vad elejtése”  eljárást  a  253/2004./VIII.31./  Kormányrendelet a 
fegyverekről  és  a  lőszerekről  36§-a  tartalmazza.  Megkerestük  a  helyileg  illetékes  rendőrkapitányságot,  ahol 
tájékoztattak a kilövés biztosítása érdekében annak időpontjában rendőri jelenlétet biztosítanak.
Az eljáráshoz szükséges, hogy az Önkormányzat határozatban kiadja az egyetértő állásfoglalást fentebb hivatkozott 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően a vad kilövésével kapcsolatban.
Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
Kéri a testület szavazását. 

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

122/2009. /VII. 10./ KT. határozat 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kőtenger  VFK  hivatásos  vadászának  a 
253/2004./VIII.31/  Kormányrendelet  36§  alapján  egyetértő  állásfoglalását  adja  Ábrahámhegy  Község 
közigazgatási területén az Ábrahámi Szőlők, a Nap utca és a külterületi határvonal által határolt területen 

történő  éles  fegyverrel  való  vadkár  elhárítására.  Ezen állásfoglalás  nem mentesíti  engedélyt  kérőt  a  fenti 
jogszabályban foglalt  egyéb feltételek  maradéktalan betartása  alól,  illetve  határozott  időintervallumra szól 
mely, 2009. július 13. napjától 2009. július 31. napjáig terjed, illetve a tényleges kilövés idejével megegyező.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2009. július 31.

3. Megyei Önkormányzathoz benyújtott pályázat.  

   Vella Zsolt  polgármester    
„2db  autóbuszváró építése” tárgyú pályázatunkat a Megyei Önkormányzat 348.000Ft támogatásra érdemesnek ítélte.
A pályázati  keret  túligénylése  miatt  minden pályázó  esetében a  kért  támogatás  csökkentett  összegét  ítélte  meg a 
Bizottság. Ábrahámhegy esetében a kért 902.160Ft támogatás helyett 348.000Ft támogatást nyertünk.
A Bizottság fentiek mellet az egyik meglévő buszváró helyett új építést nem műszakilag nem tartotta indokoltnak.
Az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az önrész kiegészítésével, a műszaki tartalom csökkenésével, vagy 
ezek kombinációjával kívánják pályázati céljukat megvalósítani.
Az önrész Ábrahámhegy esetében  386.640Ft helyett 940.800Ft lenne.
A csökkentett műszaki tartalomra szerint 1db buszváró beszerzése 671.250Ft. Javasolja, hogy a 71-es út mentén lévő 
buszmegállót építsék meg a támogatásból. Kéri a testület szavazását.

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

123/2009. /VII. 10./ KT. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Megyei  Önkormányzathoz  benyújtott  „2db 
autóbuszváró építése” című pályázathoz képest a munka műszaki tartalmát csökkenti, oly módon, hogy 1db 
buszvárót épít meg Ábrahámhegy 841 helyrajzi szám alatt. A beruházás összköltségét 671.250Ft-ban állapítja 
meg,  melyből  a  saját  forrás  323.250  Ft,  a  támogatás  pedig  348.000Ft,  melyet  Ábrahámhegy  Község 
Önkormányzat  9/2009/VI.20./ számú költségvetési rendeletében a tartalékkeret terhére biztosít.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester             
Határidő: 2009. július 20.

4.   Tapolcai Rendőrkapitány kinevezésének támogatása. 

Vella Zsolt  polgármester  Ismerteti a Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság levelét, mely szerint  2009. 
február 16-tól Dr. Smura János r.alezredes Tapolca megbízott kapitánya. Az eltelt néhány hónap mutatta, 
hozzáértéssel kezeli a kapitányság ügyeit, és céluk, hogy a III. negyedévben Tapolcának kinevezett 
rendőrkapitánya legyen.  Kérik, hogy a Rendőrségről szóló  1994. évi XXXIV. tv. III.fejezet  2./ bekezdésére 
hivatkozva a képviselő-testület hozza meg támogató határozatát, mely a kinevezésnek feltétele.  
Javasolja, hogy Dr. Smura János r.alezredes kinevezését támogassák. 
Kéri a testület szavazását. 

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

124/2009. /VII. 10./ KT. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-
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Főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat /székhely:  8200 Veszprém, Bajcsy Zsilinszky u. 2. /
19000/101/764/2009. Szü. számú megkeresésére az alábbiak szerint döntött: 
A képviselő-testület támogatja, hogy  Dr. Smura János r.alezredes  Tapolca kinevezett 
rendőrkapitánya legyen. 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal.   

Video Kalmár V-5 Stúdió EC ajánlatának elfogadása:

Vella Zsolt polgármester: Az Ábrahámhegyet bemutató videó film  elkészítését a Képviselő-testület 2009. március 18-i 
Képviselő-testületi ülésén tárgyalta. Arról döntöttünk, hogy közös egyeztetést követően a végleges költség ismeretében 
döntünk a film anyagi fedezetének biztosításáról.
Tájékoztatja a testületet, hogy  az egyeztetés során a vállalkozó  a következő ajánlatot adta: DV-CAN master kazetta, 
és egy darab merev lemezes tárhely bekerülési költsége 60.000Ft, a légi felvétel költsége 40.000Ft/óra, az idegen 
nyelvű variációk költségei 20.000Ft/nyelv.
A film elkészítésének alapára bruttó 12.500Ft/perc, 250.000Ft, valamint további 40.000Ft az idegen nyelvű 
változatokért és a légifelvételek költsége 40.000Ft/óra.  Kéri, hogy tájékoztatóját – mivel az ajánlatot elfogadta-  a 
testület határozatban fogadja el.

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

125/2009. /VII. 10./ KT. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbiakat: 
A  Videó Kalmár V-5 Stúdió E.C. ajánlatát, mely szerint az Ábrahámhegyet bemutató videó film elkészítésének 
alapára  bruttó  12.500Ft/perc,  250.000Ft,  valamint  további  40.000Ft  az  idegen  nyelvű  változatokért  és  a 
légifelvételek költsége 40.000Ft/óra és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal.   

Vella Zsolt polgármester Az ülést  15.40 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita  Vella Zsolt 
fogalmazó polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kovács József  képviselő 
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