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 Békássy János 

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  15.00 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a tájékoztatók között szerepeljen még Ábrahámhegy szennyvízelvezés vízjogi üzemeltetési 
engedélye, továbbá napirendi pontként tárgyalnák a multifunkciós traktor vásárlását és a Kulturális Centrum 
akadálymentesítését és a hivatali épület hőszigetelésére  /nyílászáró csere/ pályázatok vonatkozásában pályázatíró 
kiválasztását.

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. Ábrahámhegy Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./ 

2. Körjegyzőség   2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző  /Írásos előterjesztés készült./

3. Ábrahámhegy Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  1/2008./I.25./ 
rendeletének felülvizsgálata. Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

4. Beiskolázási segély megállapítása. 
      Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./
5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás. 

Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./
6. Ábrahámhegy 1434 hrsz-ú ingatlan tulajdonba történő átvétele. 
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Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

7. Ábrahámhegy önkormányzat Képviselő-testületének  „Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól „ szóló  12/2008. /XI.21./ rendelet 1.sz.mellékletének 
módosítása. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

8. Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okirat
módosítása, megszüntetése. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos anyag készült./

9. Haszonjárműhöz kapcsolódó közlekedési szolgáltatás használati szabályzata és ahhoz 
kapcsolódó rendelet valamint hitelkártya igénybevételéről tájékoztató.  
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült.

10.   Csatornával el nem látott ingatlanok utólagos bekötésére kivitelező kiválasztása. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

11.   Patak parton közvilágítás bővítésére vonatkozó árajánlat elfogadása. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

12. Nagy Lajosné út ügye. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

13. Belterületi helyrajzi számok megszűntetése a Balaton medrében. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

14.  Badacsony CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött szerződés módosítása. 
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos anyag készült./
15.  Multifunkciós traktor vásárlása. 
        Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester
16. Kulturális Centrum akadálymentesítésére és a hivatali épület hőszigetelésére  /nyílászáró csere/ 

pályázatok vonatkozásában pályázatíró kiválasztása. 
        Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

Tájékoztató: 

17.  A 2009.  II. n. évi képviselő-testületi határozatokról. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

18.  A 2009. I. félévi rendezvények elszámolásáról. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

19.    Az adóvégrehajtásról.
   Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

20.    Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségen folytatott belső ellenőrzésről.
   Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző /Írásos előterjesztés készült./

21.    Pályázati lehetőségekről.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./

22. Ábrahámhegy szennyvízelvezés vízjogi üzemeltetési engedélye.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

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

1. Ábrahámhegy Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester 
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Az  1992.  évi  az  Államháztartásról  szóló  XXXVIII. törvény 79.  §.(1)  bekezdése a  polgármester feladatává 
teszi,  hogy tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  a  helyi  Önkormányzat  fél  éves helyzetéről.  Ennek a  törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
részére  megállapított  személyi  alapbér  kötelező legkisebb  összege (2009.  évi  minimálbér)  71.500  Ft,  ennek 
megfelelően lettek tervezve a személyi kiadások. Alapilletmények között szerepel: teljes munkaidős alkalmazott 3 
fő, strandi szezonra 4 fő alkalmazott, közcélú alkalmazott 4 fő, (közcélú alkalmazás esetén a bér 90%-a állami 
támogatásként leigényelhető, mely a bevételi oldalon betervezésre kerül). Június 30-án 3 fő közalkalmazott, 1 fő 
közcélú, 2 fő strandi dolgozó ált az önkormányzat alkalmazásában.
Részmunkaidős foglalkoztatásnál 2 fővel lett tervezve június 30.-án 4 fő állt alkalmazásba, amelyből 1 fő június 
1.-vel visszajött gyesről. 3 fő a PROBIO keretein belül volt foglalkoztatva. Az Önkormányzat kiadásai között 
szereplő személyi juttatások időarányosan a  tervezettől elmaradtak,  a  részmunkaidőben foglalkoztatottak bére 
időarányosan teljesült.
A  munkavégzéshez  kapcsolódó juttatás  a  dolgozók betegszabadságát  tartalmazza.  Az  étkezési  hozzájárulás 
hidegétkezés utalványba kapják a dolgozók (6.000 Ft/fő/hó), amely teljesítése elmaradt a tervezettől.
Egyéb költségtérítés jogcímén a polgármester és alpolgármester költségátalánya került kifizetésre. Az állományba 
nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik.
A járulékok a személyi juttatások után időarányosan elmaradtak a tervezettől.

A dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak:
• Irodaszer, nyomtatvány vásárlására volt szükség: vásárlásra került nyugtatömb, határidőnapló, készpénz-

átutalási  megbízás  (csekk),  üdvözlőlap  Nőnapra,  Iratrendező,  DVD  lemez,  lukasztó,  rajzlap, 
festékkazetta. 

• Könyvvásárlásba a szónoklatok nagykönyve című kiadvány, munkavédelem a gyakorlatban című könyvek 
kerültek megvásárlásra. 

• Folyóiratok  között  a  Napló  előfizetés,  Nők  lapja,  Nők  lapja  konyha,  Praktika,  Heti  válasz,  Heti 
világgazdaság  előfizetései tartoznak.

• Tüzelőanyag beszerzése alatt gázpalack csere lett elszámolva.
• Üzemanyagok beszerzése alatt  gázolaj, benzin, hidraulika olaj, motorolaj beszerzése történt, amelyet a 

traktor, kisgépek üzemeltetéséhez szükséges, amelynek teljesítése a tervezethez képest jelentősen elmaradt.
• Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése során 1 db szünetmentes lett vásárolva a könyvtárba.
• Munkaruha vásárlása alatt a dolgozók munka és védőruha beszerzését értjük.
• Anyagbeszerzések között  az  alábbiak  szerepelnek: só  utakra,  padokhoz  faanyag,  vasanyag  vásárlás 

színpadhoz,  rendezvények során  beszerzett  anyagok,  szemeteszsák,  gyógytornához labda,  tisztítószer, 
kéztörlő,  wc papír,  murva,  ecset,  festék,  cserép,  virágföld és  virágvásárlás,  tápoldat,  fűmag,  damil, 
olajszűrő, levegőszűrő, gumilemez, tipli, csavar, vágókorong, huzal, csiszolóvászon 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  (1-6  hó),  murva, 
homok, színpad szállítása tartozik.

• Karbantartás,  kisjavítás  alatt  buszváró  üvegezése,  TZ4K  kistraktor  javítása,  gépek  javítása,  orvosi 
rendelőben szekrény javítása, pénzügyi iroda ajtó javítása, vízvezeték szerelés került könyvelésre.

• Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások az alábbi  költségeket tartalmazzák: hulladék elhelyezés, 
hulladékszállítás  (BÖKI),  tűzvédelmi  szolgáltatás,  riasztó  felügyelet,  gépi  munkavégzés,  játszótéri 
eszközök  felülvizsgálata,  szúnyogirtás,  választási  értesítők  postaköltsége,  strandon  vizimentők  díja, 
kútásás, pénztárgép programozás.

• Reprezentációs  költség  a  rendezvényekre  beszerzett  élelmiszereket  tartalmazzák,  valamint  a  testületi 
ülésekre beszerzett üdítőt és teasütemény.

• Reklám és propaganda kiadások az ábrahámhegyi hírmondó nyomdaköltségét tartalmazza.
• Díjak,  illetéket  kiadásai  között  a  bankköltséget,  fellebbezési  díjat,  szakvélemény díját,  perköltséget, 

biztosítási  díjakat,  tagdíjakat  (Kistérségi  társulás,  Balatoni  szövetség),  pályázati  díjakat,  pályázati 
sikerdíjakat könyveltük.
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A  kiadások  összességében  a  tervezetthez  képest időarányosan teljesültek. 

Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizet többek között a Badacsonytomaji Önkormányzatnak 
óvodai, iskolai fenntartói hozzájárulást,  Révfülöpi Önkormányzatnak iskolafenntartói hozzájárulást,  a  Tapolcai 
kistérségi társulásnak orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulást, megállapodás alapján a viziközmű társulásnak 
pénzeszközt ad át valamint gyermekjóléti és családsegítő szolgálat díját.
Az önkormányzat által folyósított kiadások összességében nézve nem haladták meg a féléves teljesítést.
Az immateriális javak kiadásai között az I. félévbe az emlékérem jogdíja és a környezetvédelmi program kiadásai 
valósultak meg.
Felújítási kiadásai között a Hivatali épület felújítása befejeződött, valamint a képviselőtestület 70/2009 (IV.21) 
KT határozata alapján a melegedő valamint a szolgálati lakás szennyvízbekötési   munkái kerültek könyvelésre. A 
strandon az aszfaltos út bontása és annak füvesítése a 96/2009 (V.28.) KT határozat alapján került a felújítások 
közé. Az eredeti költségvetésbe a fejújításokra nem lett tervezve, amelyek kiadásai a tartalékkeret terhére történtek. 
Beruházások között az alábbiak valósultak meg beszerzésre került a VW Transporter típusú kisbusz, befejeződött 
a pénzügyi osztály nyílászáróinak cseréje, rotációs kapa került beszerzésre valamint a csatornázás II/C ütemének 
lebonyolítói díja  került  kifizetésre.  A beruházások a  tervezetthez képest  elmaradtak,  amelyből a  II.  félévben 
megvalósul a buszmegálló fellépő, valamint a temetőkápolna építése mivel az önkormányzat  pályázaton pénzt 
nyert a kivitelezéséhez.

Bevételek alakulása:

• Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb 
bérleti díjak) bírság, és egyéb bevétel került könyvelésre valamint a lekötött betét utáni kamatbevételek ez 
összesen 13.  590e Ft.  A strandi bevételek nagy része a  július-augusztus hónapokban várható,  így az 
elmaradás a teljesítés során indokolt.

• Az önkormányzat helyi adói a tervezetten felül folytak be a teljesítést vizsgálva. Itt megjegyzendő, hogy a 
részben az éves adó egyösszegű befizetéséből, részben az elvégzett adóellenőrzésből adódik. Jelenleg is 
van adó a számlákon, mely még nem került átutalásra, a költségvetési számlára.

• Az  átengedett  központi  adók  (Szja)  a  Magyar  Államkincstár  utalása  alapján  havonta  kerülnek  az 
önkormányzat számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve 
központosított). Ezek teljesítése időarányosan teljesültek.

• A kiegészítő támogatás  az  önkormányzat  által  kifizetett  ápolási  díjak,  lakásfenntartási  díjak,  közcélú 
foglalkoztatás, rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély állam által támogatott része. 

• Működési  célú  pénzeszközt  vesz  át  az  Önkormányzat,  mint  gesztor  a  körjegyzőség  fenntartására 
Balatonrendes Község Önkormányzatától, a Körjegyzőségtől átvett pénzeszköz teljesítése július hónapban 
került átutalásra, amely a II. félév teljesítésénél jelentkezik majd.

• Mozgókönyvtári feladatokra 125 e Ft-ot kaptunk a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulástól, 
Kékkút Község Önkormányzat 2.500 e Ft-ot adott  át az Önkormányzatnak.

• Az Ábrahámhegyi  Fürdőegyesülettel  együtt  végzett  beruházás  Norvég alapos  pályázat  I.  részletének 
támogatása az első félévben megérkezett. 

• A beruházások pályázati támogatásánál megkaptuk a mentőkatamarán pályázati részét, amely 387 e Ft. A 
busz valamint a  hivatali  épület pályázat  elszámolása  folyamatban  van.  A Környezetvédelmi program 
támogatása július elején érkezett meg.

• Pénzeszköz átadás egyéb feladatokra, amelyre előre nem lehetett bevételt tervezni, de a bevételi oldalon 
megjelenő támogatással szembeállnak a kiadások (pl: mammográfiai szűrés szállítási költsége, Európai 
parlamenti választások költsége).

• A 2008. évi beszámoló elkészítése után a Magyar Államkincstár visszatérített az Önkormányzatnak 2.321 
e Ft-ot.

Az Önkormányzat kiadásai meghaladták a bevételeit, amelyet befolyásol, hogy a kisbusz megvásárlás és a hivatal 
épület felújításának pénzügyi teljesítés I. félévben történt a pályázati támogatás bevétele a II. félévet érinti majd.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2009. június 30-án 43.044 e Ft.
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Kondor László képviselő  A dologi kiadásoknál az üzemanyagoknál a tervezett, a módosított és a teljesítés között 
elég nagy eltérés van, nem tükrözi, hogy eltelt egy félév.
A villamosenerginánál 6 millió forint volt az éves tervezés és 1,2 millió forint félév elteltével, az E-ON számlái 
nem jöttek be? 

Soltész Attila körjegyző  Tervezésre került a kisbusz költsége, amelyet az önkormányzat pályázaton nyert. 
A kisbusszal kapcsolatban a pályázati anyagban több kötelezettséget is vállalt az önkormányzat, mely jellemzően 
a település lakosságának komfort, szociális életét ill. helyzetét javítja.
 Ma már naponta jár a busz az iskolások esetében.  Az ülésre beterjesztett  kimutatás a július  31-i állapotot 
tükrözi,  tehát   jó  a  teljesítés  aránya.  Valószínű,  hogy  a  tervezett  1.500  e.  Ft-ból  fog  valamennyi  összeg 
megmaradni, de  a kalkuláció szerint havi 1000-1500 km közötti futás vállalása történt, az ehhez kapcsolódó 
benzinköltség került itt feltüntetésre.

A villamosenergia felhasználás elszámolói számlákból van olyan amely később érkezett, tehát az I. félév  lezárását 
követően, de még ha ezt hozzávesszük az is több százezer forint nagyságrendű, valószínű maradni fog összeg, 
mivel kissé túltervezésre került.

Vella Zsolt polgármester   Év elején érkezett egy közmű számla ami egyben jött csak meg áprilisban, amit nem 
fizettük ki, megkifogásoltuk és részletfizetést kértünk, amelyet júniustól kell fizetni. Áprilisban érkezett meg az 
első négyhavi közvilágítási számla. Ez az E-ON hibája, ezért kifogásoltuk meg és kértük a részletfizetést. 

Borbély Gyula képviselő  A bevételek alakulásánál a MÁK által visszatérített 2.321 e. Ft összeget minek lehet 
nevesíteni? 

Horváth Anita pénzügyi előadó   A tervezett normatíva leigénylés és a tényleges normatíva közötti különbözet 
 illetve a  tervezett   idegenforgalmi adó után az  állam által  fizetett két forint összegének és a  ténylegesen az 
idegenforgalmi adó után járó két forint különbözete.

Vella Zsolt polgármester    A strandi bevételek még nem tudottak pontosan, mivel ezután érkeztek a befizetések. 
Jelezte is, hogy rendben van a strandi bevétel. Peres eljárásban van az önkormányzat Rák Csabával a korábbi 
vízibicikli kölcsönző üzemeltetővel, ki lett adva a bírósági végrehajtás mivel nem fizette be a pénzt. 

Soltész Attila körjegyző  A bírósági eljárást az önkormányzat megnyerte, amely jogerőre emelkedett, mivel  a 
vállalkozó  nem teljesítette a bírósági ítéletben foglaltakat, ezért a végrehajtás kikényszerítésére  bírósági 
végrehajtónál is kezdeményezésre került az eljárás, tehát végrehajtási szakaszban van. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az önkormányzat 2009. I. félévi költségvetését fogadják el.
Kéri a testület szavazását. 

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

128/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2009.  I.  félévi 
költségvetését megismerte, 65.389e Ft bevételi és 72.884e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 
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2. Körjegyzőség   2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.   

Soltész Attila körjegyző
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
2009.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek megfelelően kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, mely a félévi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely 
szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, alanyi 
jogon jár, 1 fő nyelvpótlékát 2009. május hónaptól nem kell fizetni gyes miatt.
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
2009 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. 
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, amely 8 fő részére lett kifizetve átlagosan 37.750 Ft , 
ami az ez évi költségvetésben jelenik meg.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás, mely kiadás teljesült. A 
költségvetésbe betervezett 100e Ft meghaladja a betegszabadságokra kifizetett 167 e Ft.
Az étkezési hozzájárulás 2009 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó 12000 Ft-
tal (melegétel utalvány) lett számolva, amelynek teljesítése nem haladja meg az időarányosan tervezettet. 
Közlekedési költségtérítés  (munkába  járás)  a  vasúti,  busz,  illetve a  saját  jármű  használat  költségét  foglalja 
magában,  mely nem a  ténylegesen felmerült  összes költséget jelenti,  hanem a  hatályos  adótörvényben foglalt 
normatívák alapján kerül kifizetésre, mely elmaradt a ténylegesen felmerült költségtől.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, továbbá Internet hozzájárulás került kifizetésre, (mely 1/2001. (XII.
28.) számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra). 
A szociális juttatások címén lakásépítési és családalapítási támogatás került kifizetésre. A lakásépítési támogatás 
kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetés kerül a Körjegyzőség részére.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék, mely összességében nézve 
időarányosan alakult.
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, 
gémkapocs,  iratfűző,  füzet,  etikett  címke,  hibajavító,  iratpapucs,  lefűzhető  tasak,  radír,  ragasztó,  naptár, 
nyomtatópatron, faxfesték vásárlására volt szükség. A kiadások időarányosan teljesültek. 
Könyv, szakkönyv költségen Költségvetési szabályzat minták című kiadvány került megvásárlásra.
Folyóiratok között a CD jogtár 2008. évben került megvásárlásra, amely éves előfizetése 2009. júliusáig érvényes. 
II.  félévben várható  kiadás  az  alábbi  költségnemen.  A  kisértékű  tárgyieszköz  beszerzésnél  billentyűzet  lett 
vásárolva. Egyéb anyagbeszerzésnél izzó és hosszabbító került kifizetésre.
A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata,  Balatonrendes  Község  Önkormányzata,  Ábrahámhegyi  Víziközmű  Társulás,  Balatonrendesi 
Beruházó Víziközmű Társulás, 2009. I. félévében a Rendesi Kft., továbbá a dolgozói és családtagi telefonszámlát 
tartalmazzák.) A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, mely alapján a csomagba 
tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. Az ezen felüli beszélgetések kerülnek továbbszámlázásra.
Karbantartási,  kisjavítási  költségek a  körjegyzőség eszközeinek javítását  foglalja  magába  (notebook javítása, 
nyomtató karbantartása, számítógép javítás, hűtőgép javítását).
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 642 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és 
szállítási szolgáltatása 66e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 20 e Ft. szerepel.  
Egyéb dologi kiadások között munka eü.ellátás 21e Ft, Tapolca környéki Jegyző szakmai szervezet tagdíja 50 e 
Ft,  a  dolgozók  közigazgatási  alapvizsgára  és  szakvizsgára  való  felkészülés  díja  és  vizsgadíj  valamint  a 
munkájukat elősegítő szakmai napok részvételi díját tartalmazza 70 e Ft.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját, 163e Ft, bankkezelési költséget 29e Ft, takarnet használati 
díjat 2e Ft, illetve IRMA iktató rendszer havidíját tartalmazza 65e Ft illetve az önálló bírósági végrehajtó díját 90 
e  Ft.  A végrehajtói  díj  meghaladta  a  tervezett  mértéket,  de  a  már  sikeresen behajtott  követelések esetében 
visszautalásra került a díj, amely a II. félévben került könyvelésre.
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A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a féléves teljesítés időarányos részét.

A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség Immateriális javak beszerzését, gépek berendezések vásárlására 
szánt 840 eFt-tól nem került kiadásra. 
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik, amely a 7 hónapban került 
átutalásra így a féléves beszámolóba nem került bele. 

Egyéb bevételek között a Körjegyzőség megállapodás alapján más körjegyzőségnél ellátott anyakönyvi feladatok 
ellátásáért kapott bevétel szerepel (28e Ft)
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik. 
Bírság, kártérítés címén növényvédelmi bírságból befolyt összeg 38 e Ft.
Támogatások, átvett pénzeszközök közé a Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat 
utal a bankszámlára 16.813 eFt. 
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2009. évben 5 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza. 

Összességében megállapítható,  hogy a  2009.  I.  félévi tényleges bevételek kiadások egyensúlyban vannak,  és 
időarányos teljesítést mutatnak.

A Körjegyzőség gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  ennek megfelelően alakult  a  2009.  I.  félévi pénzkészlete is 
(Pénzkészlete 2009. június 30-án : 1.664e Ft).

Gáspár József képviselő  A felhalmozási kiadás  miért nem valósult meg? 

Soltész Attila körjegyző  A hivatalban egy számítógépre terveztek cserét, próbálják lecserélni a számítógépparkot, 
mivel van olyan ami már  7-8 éves.  Ez év októberi hatállyal a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény 
módosul, továbbá az Európai Unió jogharmonizációjával korlátozni fogja az elektronikus ügyintézés kizárásának 
lehetőségét. 
Abban bíznak, hogy a számítógépes park korszerűsítésére az államnak kell külön forrást biztosítani Addig a saját 
pénzből nem költenek, megvárják az állami forrást. Eszközigénye jelenleg a körjegyzőségnek nincs.  

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a körjegyzőség 2009. I. félévi költségvetését fogadják el. 
Kéri a testület szavazását. 

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

129/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2009.  I.  félévi  költségvetési 
teljesítését megismerte és 17.301e Ft bevételi és 16.700e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: azonnal.

3. Ábrahámhegy Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  1/2008./I.25./   
rendeletének felülvizsgálata.

Vella Zsolt polgármester 
Tárgybani rendelet módosítására az alábbiak miatt van szükség:
A rendelet 1.  számú  mellékletének 1.  pontjában   helytelenül szerepel a  szociális  igazgatásról  és a  szociális 
ellátásokról szóló rendelet száma, mely helyesen 3/2009./III.25./, valamint
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Módosítani szükséges a rendelet 5. számú függelékét  - mely  azt  sorolja  fel,  hogy  Ábrahámhegy  Község 
Önkormányzat milyen társulásokban vesz részt - , mivel  2009. január 1. napjától a gyermekjóléti, 

családsegítési, étkeztetés, házi segítségnyújtás feladatokat a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
látja el. 
Fentiek miatt a függelék 2., 3. illetve 11. pontjának törlésére van szükség.
Továbbá a Révfülöpi Intézményirányító Társulásból Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2009. augusztus 31. 
napjával lépett ki, valamint 2009. május 31. napjával megszűnt a Szigliget Község Önkormányzatával közösen 
fenntartott Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye.
Ennek okán 6., illetve a 8. pontot is törölni szükséges.

Javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot ennek megfelelően módosítsák és alkossák meg a 
rendeletet. Kéri a testület szavazását. 

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

10/2009. /IX. 17./ r e n d el e t é t 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
/1.sz.mell. /

4. Beiskolázási segély megállapítása.   
 
Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló  3/2009.  (III.25.)  számú  rendeletének  23§  (1)  bekezdés  alapján  „Iskolakezdési  támogatásra  jogosult 
jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül Ábrahámhegy községben lakóhellyel rendelkező általános iskola, 
közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló személy”
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 9/2009. (VI.20.) számú költségvetési rendeletében az Önkormányzat által 
folyósított támogatások között a beiskolázásra tervezett összeg 600.000Ft. 
A költségvetésben a beiskolázási segély személyenkénti összege nem lett meghatározva.
2008. évben  47 fő részére került kifizetésre beiskolázási segély 10.000Ft összegben.
2009. évben az igénybevevők száma változhat az iskolai tanulmányokat kezdők és befejezők számának változása 
miatt, vélhetően  47 fővel számolhatunk.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy 10.000 Ft-ot állapítsanak meg és az kapja meg, aki ez megfelelően 
szeptember 30-ig igazolja. Kéri a testület szavazását. 

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

130/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  községben  állandó  lakosként  bejelentett  és 
életvitelszerűen  ott  élő  nappali  tagozaton  tanuló  gyermekek  részére,  -  az  iskolalátogatási  igazolások 
bemutatása mellett – 10.000 Ft, (azaz tízezer forint) összegű beiskolázási segélyt nyújt.
Megbízza a Körjegyzőt, hogy az iskolalátogatási igazolások bemutatása után, az összeg kifizetéséről saját 
hatáskörben gondoskodjék.
A beiskolázási segély kifizetésére 2009. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Felelős:  Vella  Zsolt polgármester
  Soltész Attila körjegyző

Határidő: 2009. szeptember 30.
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5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj   programhoz csatlakozás.

Vella Zsolt polgármester Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 
2000/2001-es tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres 
anyagi segítséget.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.   

Ábrahámhegy  község  Önkormányzata  2002-ben  csatlakozott  első  ízben  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, azóta több ábrahámhegyi fiatal részesült támogatásban. 
A csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadását követően kerül kiírásra a pályázat, melyre a jelentkezéseket 2009. 
október 31-ig lehet benyújtani. Az ösztöndíj időtartalma 10 hónap (a 2009/2010. tanév második, és a 2010/2011. 
tanév első féléve). A megállapított támogatások a 2010. évi költségvetési évet terhelik.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű,  szociálisan  rászoruló  fiatalok  felsőoktatásban  való  részvételének támogatása.  A  Bursa  Hungarica 
többszintű  támogatási  rendszer,  amelynek  pénzügyi  fedezeteként  három  forrás  szolgál:  

A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális 
támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a 
rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben 
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési 
önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.

A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára 
megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. ((1) és (2) együtt: önkormányzati 
ösztöndíjrész)

Intézményi támogatás: 
Az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a 
települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 
megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész 
egy főre eső maximuma a 2009. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon 
felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen 
költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész)

KOORDINÁCIÓ
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési 
feladatait az Oktatási és kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága látja el.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az OKM Támogatáskezelő a felelős. Az 
önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Bursa célszámlára a támogatott hallgatók 5 havi 
támogatási összegét. A beérkezett támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő a kifizető felsőoktatási 
intézmények szerint újracsoportosítja, majd továbbutalja a felsőoktatási intézményeknek, amennyiben az 
intézmény a pályázó ösztöndíjra való jogosultságát visszaigazolta.
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Az intézményi ösztöndíjrészt az a felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott hallgató számára, amely a hallgató 
után hallgatói juttatás jogcímén költségvetési támogatásban részesül.

A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a 
települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. 
évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. 
sz. mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának: 2009. szeptember 30. napjáig történő 
megküldésével.

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OM Alapkezelő Felsőoktatási 
Pályázati Osztálya részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy csatlakozzanak az ösztöndíjpályázat  2010. évi fordulójához. 
Kéri a testület szavazását. 

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

131/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a  jogszabályoknak megfelelően  kifejezett  és 

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

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. Kijelentjük, hogy az önkormányzat 

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

Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2010.  évi  fordulójának  Általános 

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

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2010.  évi fordulója keretében a 

beérkezett  pályázatokról  hozott  döntését  az  OKM  Támogatáskezelő   által  üzemeltetett 

https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti.  Az adatrögzítéssel Illésné 

Rácz Andreát bízza meg.

Felhatalmazza Vella Zsolt Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármesterét, a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. 

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

6. Ábrahámhegy 1434 hrsz-ú ingatlan tulajdonba történő átvétele.   

Vella Zsolt polgármester 
Az Ábrahámhegy 1434 hrsz-ú ingatlan a BÉKE Mezőgazdasági Szövetkezet tulajdonában van, mely szövetkezet 
végelszámolás alatt van.
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A végelszámoló Kiss Béla Úr megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, hogy a kérdéses ingatlanon 
keresztet állított személynek vagy amennyiben nem ismeretes abban az esetben Ábrahámhegy Község 
Önkormányzatának értékesítené az ingatlant. Az ingatlan nagysága 157 m2. 
Az ingatlannal kapcsolatban nem leltünk fel iratot arra vonatkozóan, hogy ki és mikor építette a keresztet.
Az ingatlan vételára előzetes tájékoztatás alapján 10 Ft, valamint a felmerülő átírási költség a vevő felet vagyis az 
Önkormányzatot terheli.
Dr. Baráth Marianna ügyvéd asszony az ingatlan átírásával kapcsolatos ügyintézést  25 000Ft  összegben vállalja.
Fentiek alapján az Önkormányzat tulajdonába való kerülés költsége  25.010   Ft 

Soltész Attila körjegyző  A tulajdoni lap másolatból látszik, hogy műemlék jellegű. Nem szeretnék eladni 
magánszemélynek, a műemléket szeretnék megőrizni, ezért gondolták, hogy elsődlegesen az önkormányzatnak 
adják el. 

Vella Zsolt polgármester    Ha felakarják újítani az sokba fog kerülni. Javasolja, hogy az adásvételi szerződés 
megírásával bízzák meg Dr. Baráth Marianna ügyvédet és hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
Kéri a testület szavazását. 

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

132/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ábrahámhegy  1434  hrsz-ú  ingatlant  meg 
kívánja vásárolni a BÉKE Mezőgazdasági Szövetkezettől ( székhely: 8254 Kővágóörs,  Zrínyi u. 3),   az 
ajánlat szerinti 10 Ft  összegben.
Az  adásvételi  szerződés  megírásával,  ügyvédi  ellenjegyzésével,  valamint  a  szerződés  Tapolcai  Körzeti 
Földhivatalhoz való benyújtásával a Képviselő-testület megbízza Dr. Baráth Mariann 8300 Tapolca, Halápi 
út 4 szám alatti ügyvédet.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, az adás-vételi szerződés aláírására, valamint a vételár és 
az ügyvédi munkadíj Ábrahámhegy Község Önkormányzat tartalékkerete terhére történő kiegyenlítésére. 

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

7. Ábrahámhegy önkormányzat Képviselő-testületének  „Az önkormányzat vagyonáról és a   
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól „ szóló  12/2008. /XI.21./ rendelet 1.sz.mellékletének 
módosítása. 

Vella Zsolt polgármester 
A rendelet módosítására az Önkormányzat ingatlan tulajdonjogaiban bekövetkezett változás miatt van szükség.
A rendelet mellékletét képező vagyontárgyakhoz újabb ingatlanokat, kapott illetve szerzett meg Ábrahámhegy 
község Önkormányzata.
A Badacsonytomaj Nagyközségi Közös Tanács Ingatlanaival kapcsolatos bírósági eljárás lezárásával az 
Ábrahámhegy Község közigazgatási területén lévő ingatlanok Ábrahámhegy Község Önkormányzat tulajdonába 
kerültek.
A rendeletben továbbá szerepeltetésre került a 80/1 hrsz-ú ingatlan (Gólya utca) melyet, az ingatlantulajdonosok 
térítésmentesen felajánlottak az Önkormányzat javára és tulajdonjog átvezetésre került a földhivatalban.
A rendelet mellékletében kivastagításra kerültek a vagyonrendelet mellékletébe bekerülő ingatlanok.
Ha az előbb tárgyalt kisörspusztai ingatlan is átkerül, akkor szintén szükséges a vagyonrendelet módosítása. 
Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a vagyonrendelet tervezetét fogadják el. 
Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi

11/2009. /IX. 17. / r e n d e l e t é t 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.

/2.sz.mell. / 

8. Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okirat  
módosítása, megszüntetése.
 

Vella Zsolt polgármester    Szigliget Község Polgármestere által küldött tárgyi anyag előterjesztését és a 
határozati javaslatokat, a megállapodás tervezetet, a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléshez a 
megszűntető okirat tervezetet a képviselők megkapták. 

Soltész Attila körjegyző Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a központi háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatás ellátására 2009. január 1.napjától Tapolca Város Önkormányzatának képviselő-testületével valamint 
Tapolcai Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével megállapodást kötött. A 
megállapodás megkötését követően a társulás további működtetése nem indokolt. 
A társulás megszűntetését megelőzően a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény által előírt adattartalomnak megfelelően az alapító okiratot az irányító szerv döntéshozó testületének felül 
kell vizsgálni, a szükséges módosítást jóvá kell hagyni. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy fentieket az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el. Kéri a testület 
szavazását. 

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

133/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

1. Ábrahámhegy  község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi 
Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítását 2009. november 1. hatállyal az 1. sz. melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri  Szigliget  község  Polgármesterét,  hogy  az egységes  szerkezetbe foglalt  alapító  okiratot  az előírt 
mellékletekkel  a  Magyar  Államkincstár  Közép-dunántúli  Regionális  Igazgatóság  részére  küldje  meg  a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljáról.

2.  A  Képviselő-testület  megbízza a  polgármestert,  hogy  a  határozat  kivonat  megküldésével  döntéséről 
Szigliget község polgármesterét tájékoztassa.

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

134/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

1.  Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzatok 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulása társulási megállapodásának 9.1 a) pontja alapján - 2009. december 31. 
napi hatállyal - dönt a társulás megszűntetéséről, a társulás közös megegyezéssel történő megszűntetéséről 
szóló megállapodást jóváhagyja.  
A Képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása társulási megállapodása alapján 2009. január 1-től a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

12



Társulás  keretében  látja  el Tapolca  Város Önkormányzatának Képviselő-testületével  valamint 
Tapolca Város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével kötött megállapodás 
szerint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás közös megegyezéssel történő megszűntetéséről 
szóló megállapodás aláírására.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal

2.  A Képviselő-testület figyelembe véve a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulása társulási megállapodásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.  évi CV.  törvény 12.  § (1) bekezdés d) 
pontja  alapján  2009.  december  31.  napjával  jogutód  nélkül  megszünteti  a  Tapolca  Környéki 
Önkormányzatok Központi Orvosi  Ügyeleti  Társulása költségvetési  szervet,  egyidejűleg felhatalmazza a 
polgármestert a megszűntető okirat aláírására.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal

3. A Képviselő-testület hozzájárul 2009. szeptember 1. és 2009. december 31. napja közötti időtartamra a 
Tapolca  Környéki  Önkormányzatok Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulása megszűnő költségvetési  szerv 
általános kötelezettségvállalásához. 

4.  A  vagyon  átadására  2009.  december  31-ig  kerül  sor.  A  költségvetési  szerv  OTP  Banknál  kezelt 
költségvetési  elszámolási  számláján lévő  összeg  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú Társulása 
költségvetési elszámolási számlájára kerül átutalásra.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigliget község polgármesterét az alábbi intézkedések megtételére:

a)  az  intézmény  megszűntető  okiratának  benyújtására  a  Magyar  Államkincstárhoz  a  törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlés céljából,
b) az intézmény folyószámláját vezető pénzintézet értesítése a bankszámla megszűntetéséről, 
c)  az  APEH  értesítése  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzatok  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulása 
megszűnéséről 
d) a megszűnés napján fennálló követelésekről, kötelezettségekről  készíttessen teljeskörű kimutatást.

Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: a) pontra:2009. október 30.

   b) - d) pontra: 2009. december 31.

9.     Haszonjárműhöz kapcsolódó közlekedési szolgáltatás használati szabályzata és ahhoz 
kapcsolódó rendelet valamint hitelkártya igénybevételéről tájékoztató.  

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kistérségi közlekedési szolgáltatások bővítése tárgyában 
egy Volkswagen Transporter típusú haszongépjármű beszerzésére 8.360.000Ft pályázati támogatásban részesült a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázata vonatkozásában. A jármű 2009. június 
25. napján átvételre került. A szolgáltatáshoz kapcsolódóan jelen előterjesztés mellékleteként kidolgozásra került a 
haszongépjármű használati szabályzata, valamint a szolgáltatások körét, illetve annak igénybevételét szabályozó 
rendelet.
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Továbbá a közbeszerzési eljárás során kiírásra került a haszongépjárműhöz kapcsolódó térítésmentes szervizelés 
is, melyet a nyertes ajánlattevőnk (3 év időtartamig, ill. max 45.000 km-ig) is megajánlott egy 314.829Ft értékű 
szervizcsomag  keretében.  Ezt  a  térítésmentes  szolgáltatást  a  Ring-Autó  Kft.  egy hitelkártyán  biztosítja  az 
Önkormányzat részére. Azonban ennek igénybevételéhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása.

Soltész  Attila  körjegyző   Az előterjesztést  két  részre  kell bontani  az  egyik egy rendelet,  ami  a  közlekedési 
szolgáltatásról szól Ábrahámhegyen. Erre azért van szükség, mivel az önkormányzat nyert egy közösségi buszt, 
aminek  az elnyeréséhez vállalni kellett bizonyos működtetési minimum követelményeket. Az abban  foglaltak 
jelennek meg a  rendeletben, tehát  az  önkormányzat  milyen szolgáltatást  köteles elvégezni ezzel a  busszal.  E 
tekintetben vállalta az önkormányzat az óvodások és iskolások szállítását,  idősek ellátásának biztosítását,  akár 
szakorvosi rendelőbe történő elvitelre, akár gyógyszerbeszerzésre. Ábrahámhegyi önkormányzat nem falugondnoki 
szolgálat keretén belül működeti  ezt a  buszt,  nem kellett hozzá személyi állományt rendelni, hanem önállóan 
közösségi buszként került megpályázásra. 
A másik rész az a  szabályzat,  amelyben az elnyert busz működtetését szabályozott  keretek között,  korrekten, 
számonkérhetően és dokumentáltan tudja az önkormányzat elvégezni. A gépkocsi  jogosultsága, ki férhet hozzá, 
milyen módon, hogyan kell elszámolni, mit kell vezetni, kinek adható oda, milyen formában, ezeket tartalmazza. 
Több változatot készített a hivatal, figyelembevéve a környező önkormányzatokat,hogy ott mi a gyakorlat. Vegyes 
képet mutat, van ahol engedik a magánhasználatot, van ahol nem. 
 Mindent belevett a szabályzatba a hivatal, ebben egy tág használat szerepel, a magánhasználatot is tartalmazza 
amennyiben  a  képviselő-testület  engedélyezi.  Az  egyik  amikor  magáncélra  használhatja  a  polgármester,  a 
képviselő-testület, a köztisztviselők és önkormányzati dolgozók, mint magánhasználók,  feltétele a B kategóriás 
jogosítvány, minimum 3 éves vezetői gyakorlat.  Ez esetben a személyi kör saját maga vezetné, ha megfelel az 
egyéb feltételeknek. A használat  másik módjánál amikor az   ábrahámhegyi lakosok magáncélú igénybevétele 
esetén kizárólag csak az önkormányzat alkalmazásában lévő gépjárművezető vezetheti. Plussz költség a gépkocsi 
vezető bére, amit az önkormányzat fizet, de ez csak a polgármester engedélyével történhet és a képviselő-testület 
döntése alapján. Magánhasználat esetén mindkét esetben mindenképpen térítési díjat kell fizetni, amely APEH 
norma  szerinti  díj  lenne.   A  pályázatban  vállaltak  szerepelnek a  rendeletben.  A  képviselő-testület  döntése 
szükséges, dönthet úgy is, hogy kizárja a magánhasználatot, mivel a busz elsődleges célja a közösségi szolgáltatás 
biztosítása  és  egyébiránt  is  csak  annak  teljes  megvalósulása   /vállalt  feladatok/  túli  időben  engedné  a 
magánhasználatot. 
A  rendeletben  az  egyéb  lakossági  szolgáltatások  biztosításában  való  közreműködés  keretében  vállalta  az 
önkormányzat a heti legalább két alkalommal történő bevásárlást, amit a helyi élelmiszer üzletbe lehetne szervezni, 
azok részére akik messze laknak. 

Horváth Anita pénzügyi előadó  A  rendeletben csak a pályázatban vállalt feladatok szerepelnek.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  A 14. §-ban leírtak elég bonyolultnak tűnnek, nem elég-e szóban az 
engedély és csak megállapodást kötni? 

Horváth Anita pénzügyi előadó  A kérdéses paragrafus 2./ bekezdése  nem a szociálisan alapon igénybevevők 
részére vonatkozik, hanem az egyéb igénybevételre. 

Gáspár József képviselő  Egyéb igénybevétel, ha pl. valaki el akar menni a családjával esküvőre, az nyilván 
kérelemre indul és a polgármester engedélyével. 

Kondor László képviselő  A gyerekek szállítása biztosított lesz-e, az egyéb igénybevétel csak a gyerekek 
szállításán kívüli időpontra vonatkozik? 

Vella Zsolt polgármester   Fix időpontokban, tehát amikor a gyerekeket iskolába kell szállítani, nem engedélyezik 
egyéb célra történő igénybevételt. 

14



Gáspár  József képviselő   Az aktív  korúak  ellátására való  jogosultság   legyen  a  feltétele  a  busz 
igénybevételének.  Aki nem mozgáskorlátozott és nyugdíjas, azt  a busz ingyen beviszi Tapolcára bevásárolni. A 
busszal történő rendszeres bevásárlást nem támogatja, kivéve azt amit nem lehet helyben megvásárolni. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy most ne döntsenek, az elhangzottakkal egészüljön ki a rendelet és a 
következő ülésen tárgyalják. Legyen a legjobban leszabályozva, hogy milyen céllal mikor lehet igénybevenni.  

Kondor László képviselő  Javasolja, hogy a gépkocsivezetőnek legyen munkaköri leírása, amiben szerepeljen az is, 
hogy minden olyan feladatot köteles elvégezni, amivel a polgármester megbízza. 

Gáspár József képviselő   A buszhasználatnál teletankkal kell átadni és az illetőnek teletankkal kell leadni, 
valamint 9 Ft-ot kell fizetnie kilométerenként a vonatkozó kormányrendelet szerint. 

Vella Zsolt polgármester   Az anyagban még szerepel, hogy egy 314.829 Ft értékű szervizcsomagot egy kezelési 
költségektől mentes hitelkártya keretében biztosítja az önkormányzat részére a Ring-Autó Kft. 
Javasolja, hogy ezt fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

135/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Ring-Autó  Kft. 
(székhely:  8200  Veszprém  Észak-keleti  útgyűrű  18.)  a  Volkswagen  Transporter  1.9  PDTDI  hosszú 
tengelytáv  típusú  LNU-072  forgalmi  rendszámú  haszongépjárművéhez  kapcsolódó,  314.829Ft  értékű 
szervizcsomagot, egy kezelési költségektől mentes hitelkártya keretében biztosítsa az Önkormányzat részére.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal 

10.     Csatornával el nem látott ingatlanok utólagos bekötésére kivitelező kiválasztása. 

Vella Zsolt polgármester 
Az Ábrahámhegy Községben a szennyvízcsatornázás tervezésénél szolgalmi jog hiányából, vagy egyéb más okból 
ingatlanok bekötései maradtak el, melyeket, más magáningatlanokon keresztül lehet csak megoldani, ezért ezen 
ingatlanok esetében a szolgalmi jogi megállapodások megköttettek.
A bekötővezetékek megvalósításához vízjogi létesítési engedély nem szükséges.
A megvalósításra több ízben került ajánlat bekérésre jelenleg a Szent Iván út temetőig való kivitelezésének, 
valamint a 71-es főút melletti 3-as ikerház bekötésének kivételével került bekérésre az ajánlat, melyre két 
vállalkozótól került ajánlat bekérésre.
A határidő lejártáig egy ajánlat érkezett mely az előterjesztés mellékleteként került szerepeltetésre.

Öt olyan ingatlan került árazásra, amelyek nagy valószínűséggel megoldhatók, egyedül a 71. sz. úton lévő hármas 
ikerházra nem találtunk olyan megoldást. A patak parton a 277 hrsz-ú, a  Gesztenye, Sziget és Szilva utcák és 
patak part 546 hrsz.
Csak úgy lehetne megoldani, hogy a vízelvezető betonkockákat végig fel kellene szedni, ott lehetne rácsatlakozni a 
csatornára. 
 
Gáspár József képviselő  Az ikerház melletti – a Posta felé lévő - ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá a 
szolgalomhoz, nem engedi átvezeti a csatornát, ki kellene vinni az árokba és onnan  elhozni és a kerítésen kívül 
elvinni, mivel ott van akna a kerítés mellett.  
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Itt egy másik árajánlatot is kellene kérni, ha szolgalmi joggal valósítják meg az mennyibe fog kerülni, mi a két 
megvalósítás közötti különbség. Az ároknak a helyreállítása több százezer forint lesz.
Véleménye szerint a Badacsonyi úton lévő hármas ikerház kivitelezését is bele kell tenni, a csatornát gravitációs 
megoldással lehet kivitelezni, másik esetben három szivattyút kellene betenni, az árkot kiásni, helyreállítani. 

Soltész Attila körjegyző  A képviselő-testület amennyiben úgy dönt, megvizsgálnánk és vélelmeznénk egy 
összeget, hogy szolgalmi jogra kártérítési összegként milyen összeget kellene fizetni és arra a kiviteli megoldásra is 
kérne a hivatal árajánlatot. Ott figyelembe kell venni a beruházási költségeken túl a  szolgalmi részre a földhivatali 
munkarészre eső költséget, valamint az ügyvédi költséget. 

Gáspár József képviselő  Ezekre a bekötésekre tavaly adott be árajánlatot Frantal Róbert és Szőke Erazmus is, a 
Vízépítő Kft. is adott be árajánlatot, de az drága volt. Meg kell nézni, hogy a tavalyihoz képest nőtt vagy 
csökkent. 
A Badacsonyi úton lévő ikerház és a Szent-Iván út kivitelezését a költségvetés elfogadásakor javasolja tárgyalni. 

Vella Zsolt polgármester   A szennyvízcsatorna bekötésre a fent felsorolt ingatlanok esetében kettő árajánlat került 
bekérésre, egy árajánlat érkezett a Csépcső Kft. részéről, javasolja ennek elfogadását.  
Kéri a testület szavazását. 

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

136/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megküldött ajánlati kiírás alapján:
- a Patakpart 277 hrsz., Gesztenye utca, Sziget utca, Szilva utca, Patakpart 546 hrsz. szennyvízcsatornázás 
házi bekötések készítésére -  a Csépcső Kft ( Székhely:  8253 Révfülöp, Füredi út 4.) ajánlatát fogadja el,  a 
benyújtott árajánlat alapján bruttó 2 928 836 Ft összegben.

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

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

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester 16.45 órakor távozott, így a képviselő-testület tagjainak száma 4 fő. 

11.   Patak parton közvilágítás bővítésére vonatkozó árajánlat elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegyen a Burnót patak partján a gyalogos út megvilágítása két lépcsőben kerülne kivitelezésre, melynek 
első ütemére a mellékletben szereplő árajánlat érkezett. 
A kandellábelek a hivatal épülete elől kiszereltek kerülnek letelepítésre, valamint három darab ajándékba kapott. A 
megvilágított szakasz a tűzoltó parktól a Graboplast üdülő sarkáig tart.
A kialakítást követően a világítás vezérlése alkony, valamint időkapcsolóval lesz ellátva ezzel megoldva azt, hogy 
a megvilágítás minél hatékonyabb legyen.
Erre a költségvetésbe  700 e. Ft-ot terveztünk. Elkezdték a munkát a Víziközmű Társulat megcsinálta a 
földmunkát az itt kivett oszlopok kerültek be, ill. másik  három oszlop került vásárlásra. A világítás nem lenne 
folyamatos, hanem mozgásérzékelővel lenne megoldva, akkor világít, ha ott közlekednek. 

 Javasolja, hogy a TELUX Bt. Kővágóörs által beadott árajánlatot fogadják el, bruttó  690.429 Ft összegben. 
Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

137/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a patak parti közvilágítás I.  ütem kivitelezésére 
megbízza a TELUX Bt.-t ( székhely: 8254 Kővágóörs, Kossuth u. 23.) az árajánlat szerinti bruttó 690 429 
Ft  összegben.  A  pénzügyi  fedezetet  az önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2009.  /II.12./ 
rendeletének tartalékkerete terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, a szerződés aláírására.

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

12.    Nagy Lajosné út ügye.  

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2007 (III. 13) számú határozata alapján 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a 2281 hrsz-ú ingatlan elbirtoklása ügyében birtokvédelmi per került 
megindításra azt követően, hogy az ingatlant elhasználók kérelmezték, hogy az elhasznált ingatlanrészt 
megvásárolnák, de a megszabott ár tekintetében a megküldött levéllel kapcsolatban az Önkormányzatnak nem 
válaszoltak.
A perben az Önkormányzat képviseletére Dr. Baráth Mariann került megbízásra 2008 augusztus 18 napján.
Az elhasználók, valamint az Önkormányzat közös kérelmet nyújtottak be, mely alapján az elhasználó a kitűzést 
követően az ingatlanrészt megvásárolja, illetve amennyiben az egyéb elhasználók nem kívánják azt megvásárolni 
akkor a 30 napon belül gondoskodik a kerítés elbontásáról, valamint a kitűzés szerinti nyomvonalon történő 
elhelyezéséről.
Az első megvásárlási szándék során megkeresésre kerültek az érintettek, akiktől kértük, hogy nyilatkozzanak, hogy 
a telkükkel érintkező útrészt meg kívánják-e venni.
Az érintett 15 ingatlantulajdonos közül csupán öt jelezte vissza szándékát, melyből hárman nem kívánták 
megvenni az ingatlan határos részét.
Az Önkormányzat illetve Nagy Lajosné kitűzette az Önkormányzati út érintett részét.

Soltész Attila körjegyző   E napirend ügyében birtokvédelmi per került megindításra és az önkormányzat Dr. 
Baráth Mariann ügyvédasszonyt bízta meg a képviseletre. A bírósági eljárás felfüggesztésre került, abban bízva, 
hogy a felek meg tudnak egyezni és kitűzik közös költségviselés mellett a pontos ingatlanhatárokat, az út 
elbirtoklása kapcsán és annak alapján az érintett fél nyilatkozik, hogy meg kívánja-e vásárolni a területrészt 
amennyiben az önkormányzat eladja meghatározott feltételek és ár mellett. Kitűzés megtörtént, csak az a  fél ment 
el, akivel az önkormányzat bírósági eljárásban áll. Az ügyvédasszony elmondta, hogy a felfüggesztési határidő 
lejárt, a per megszűnt ezáltal. Kérdés az, hogy meg kívánják-e venni. A kitűzés során bebizonyosodott, hogy ők is 
használnak a területből, de a másik fél is elhasználja.  
A képviselő-testületnek állást kell foglalni, hogy a másik félnek is fel kínálja-e megvásárlásra. 
Ha a  volt perben álló szomszédnak adná el az önkormányzat, akkor meg kellene osztani az utat. Úgy viszont nem 
lehet utat megosztani, hogy olyan meglévő út maradna /szélesség, egyéb telekkapcsolat / ami az elbirtoklás után 
létrejönne. Ebben a formában nem kivitelezhető eladás, bár nem nyilatkoztak azóta, hogy fenntartják az 
álláspontjukat, valószínű az volt az oka, hogy az önkormányzat nem jelölt meg árat. 

Vella Zsolt polgármester   Levelet kellene írni a másik félnek is és nyilatkoztatni.

Gáspár József képviselő  Nagy Lajosné úgy építkezett, hogy a teleknagyság nem volt meg.  Iratanyagot át kell 
nézni, nyilatkozzon 15 napon belül, meg kívánja-e vásárolni vagy sem, akkor az eredeti állapot helyreállítását kell 
kezdeményezni. 
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Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az iratanyagot nézzék át és záros határidőn belül kérjenek választ a 
megadott árra és a többi ingatlantulajdonost is nyilatkoztassák. 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 

13. Belterületi helyrajzi számok megszűntetése a Balaton medrében.   

Vella Zsolt polgármester 
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége megkeresett, hogy 
az Ábrahámhegy Belterületen lévő Balaton medréhez tartozó területrészeket rendezni kívánja az egységes 
medernyilvántartás kialakítása érdekében.
Az egységes medernyilvántartás létrehozásának feltétele az Önkormányzat hozzájárulása, ezért kérik elvi 
hozzájárulását az Önkormányzatnak.

A területek egy helyrajzi számra rendezése érdekén a Község rendezési tervében szükséges jelölni ezen 
ingatlanoknak a külterületté való átvezetését, ezért a levélben megjelölt terület megosztás után megjegyzésű 
ingatlanok esetében a pontos területhatár ismerete elengedhetetlen. 
Az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata esetén szükséges a rendelet elkészítésének időpontjára a pontos adatok 
Vízügyi Igazgatóság általi megküldése.

Gáspár József képviselő   A 1029/21 hrsz. érinti a kikötőt, nem lehet tudni kinek a tulajdonát képezik ezek a 
területek. A belterületből való átsorolás külterületbe értékvesztéssel jár. A 1029/21. hrsz-ú területben a Vízügyi 
Igazgatóságnak is van része, ha magánszemélyt érintenek akkor velük mindenképpen kellene egyeztetni előtte. 
Javasolja, hogy a Vízügyi Igazgatósággal egyeztetést folytassanak a balatonparti telkek ügyében, valamint 
kezdeményezni kellene a strand egy helyrajzi számra való hozását.  

Soltész Attila körjegyző  Fentiek érintik a Rendezési Terv felülvizsgálatát, a képviselő-testület a közeljövőben 
kíván foglalkozni a Rendezési Terv felülvizsgálatával, véleménye szerint ott  dönthet ezekről a testület. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy tárgyalást kezdeményezzenek a Vízügyi Igazgatósággal és Rendezési 
Terv felülvizsgálatakor foglalkozzanak ezzel mélyrehatóbban. Kéri a testület szavazását. 

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

138/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyeztető tárgyalást kezdeményez a balatonparti 
telkek  érintett  ingatlanjainak  külterületbe  vonása   ügyében  a   Közép-dunántúli  Vízügyi 
Igazgatósággal /székhely: 8000 Székesfehérvár, Balaton u. 6./

Fenti  üggyel  az  egyeztetést  követően  a   képviselő-testület  a  Rendezési  Terv  felülvizsgálatakor  kíván 
foglalkozni.

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal 
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14.      Badacsony CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött szerződés módosítása. 
 
Vella Zsolt polgármester   Az egyesület levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy vissza nem térítendő 
támogatás pályázatot kívánnak benyújtani a Közép-Dunántúli Operatív Program  2008. 2.2.1.D pontja alapján 
meghirdetett pályázati felhívásra.  Az elnyerhető támogatás összege  50 millió forint, az ehhez szükséges önrész 
8.824.000 Ft. A projekt megvalósítására  24 hónap áll rendelkezésre.  A pályázat kiírója szigorú feltételhez köti  a 
működést, a pályázathoz csatolni kell az egyesület Fejlesztési és Fenntarthatósági Programját a projekt 
megvalósítására  2 évre és az azt követő  5 évre. Ezért kérik módosítani az önkormányzattal kötött 
megállapodásukat, hogy ezekre az évekre biztosítja az önkormányzat a beszedett idegenforgalmi adó 20 %-át, 
vagy a Turisztikai Desztináció Menedzsment rendszer kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési 
forrásainak legalább 65 %-át. 

Tasner Mónika  Az előterjesztésben mindent összefoglalt. Kéri az önkormányzatot, hogy a már megkötött 
együttműködési megállapodást módosítsák a projekt időtartamára, amely 2 év és az azt követő 5 évre és kérik, 
hogy ezekre az évekre is biztosítsa az önkormányzat a 250 e. Ft-ot. A Badacsonytomaji önkormányzat a 12-13 
millió forintot biztosítja, a többi önkormányzat a fennmaradó 1-2 millió forintot. 

Vella Zsolt polgármester  A következő 5 évre 250 e. Ft-ot kér az egyesület, milyen előnye származik ebből az 
önkormányzatnak? 

Tasner Mónika  A pályázat célja a hosszú távú, versenyképes és fenntartható turizmus szervezeti, infra-
strukturális és eszköz- alapjainak megteremtése. Megpályázható összeg: bruttó  50 millió Ft. Megteremthetjük a 
hosszú távú, sikeres működés alapjait. A Badacsony Régiót aktív, gasztronómiai, kulturális és incentív turisztikai 
adottságai révén a Balaton Régió „Csúcs desztinációjává fejleszteni”. Ehhez minden természeti és kulturális 
adottság rendelkezésre áll, csak meg kell csinálni. Egyéb projektelemek: projektmenetdzsment, képzés, ezen belül 
külföldi tanulmányút, szolgáltatók képzése, nyelvi képzés, szakmai képzés. Szakmai, szolgáltatás- és 
kínálatfejlesztési projektek megvalósítása. Építés, átalakítás,  Szigligeten szezonális irodát szeretnének létrehozni 
és az irodát berendeznék.  
Kiterjesztenék a borbarangolást, biciklitúrák tervezése. Badacsonyi, ábrahámhegyi, szigligeti ösvénytúrák, melybe 
szeretnének mindenkit bevonni. Az ábrahámhegyi rendezvényeket tudósítanák más portálokra is. 

Vella Zsolt polgármester   Az évi 250 e. Ft támogatással plussz szolgáltatáshoz jutnának? 

Békássy János   Ez a pályázat tudja megvalósítani azt ami évek óta hiányzott ebből a régióból. Egy település 
önmagában nehezen tudja megoldani, régiós összefogás az útja. 

Soltész Attila körjegyző  A képviselő-testületnek amennyiben tagként kíván a Badacsony CÉH Turisztikai 
Egyesületben részt venni, ismernie kell az egyesület  alapszabályát. Az önkormányzat által az egyesület részére 
eddig nyújtott 250.000 Ft összegű támogatásra, támogatási szerződés kötése történt, mellyel a szerződésben 
foglaltak szerint  tárgyév  december 20-ig el kell számolni. Akkor ebben a formában nem mint „tag” adta ezt a 
pénzügyi segítséget az önkormányzat. 

Tasner Mónika  A pályázat azt várja, hogy az önkormányzat tag legyen és  együttműködési megállapodás legyen. 

Gáspár József képviselő  Ha az önkormányzat tagként kíván az egyesületben részt venni, az alapszabályt 
szükségesnek tartja megismerni. 

Békássy János  A képviselő-testületnek szándéknyilatkozatban kell döntenie arról, hogy tag kíván-e lenni. A 
holnapi nap folyamán átküldik az egyesület alapszabályát.  
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Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az alapszabály megismeréséig a napirendet napolják el.

A képviselő-testület ezzel egyhangúlag egyetértett. 

14. Multifunkciós traktor vásárlása.   

Vella Zsolt polgármester   A Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatán a traktorra nyert összeg  5.056.962 Ft. 
Október 31-ig meg kell valósítani a beszerzést. Erre három árajánlatot kértek be:
- Odisys Bt.  6000 Kecskemét, Halasi út. 29. 
- Agro-Cívis Kft.  4030 Debrecen, Monostorpályi út 29.
- Pegazus Hungary Kereskedelmi Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi út 7. 

 Az  Odisys Bt. ajánlata nem érvényes, mivel nem azokkal a paraméterekkel adták be, nem tettek ajánlatot rézsű 
kaszára.  
Ismerteti az árajánlatokat, melyből megállapítható, hogy a Pegazus Hungary Kft. ajánlata  pénzügyileg a 
legkedvezőbb, melynek összege  7.870 e. Ft + Áfa. 
Javasolja, hogy ezt az ajánlatot fogadják el. Kéri a testület szavazását.

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

139/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt 
„Ábrahámhegy Község természet és épített környezetének minőségi javítása céljából traktor és 
környezetápoló adapterek beszerzése " tárgyú pályázat keretében multifunkciós traktor és hozzá kapcsolódó 
3 db környezetápoló adapterek tárgyában  5.056.962 Ft pályázati összeget nyert, mely tekintetében ajánlat 
kérésére került sor.
A benyújtott ajánlatok közül érvényesnek minősíti

-  a Pegazus Hungary Kereskedelmi Kft. / székhely:  4030 Debrecen, Monostorpályi út 7./ és az
-     Agro-Cívis Kft.                                     / székhely:  4030 Debrecen, Monostorpályi út 29./  ajánlatát.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Odisys Bt. /székhely:  6000 Kecskemét, Halasi 
út. 29./  ajánlatát érvénytelennek tekinti, mivel nem megfelelő paraméterekre adta be ajánlatát. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a   pénzügyileg  legkedvezőbb  ajánlatot  adó 
Pegazus Hungary Kereskedelmi Kft. / székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 7./ ajánlatát fogadja el és 
megvásárolja a   PRONAR 320  AMK  mulfifunkciós  traktort,   továbbá egy  darab PRONAR  –  T/655 
egytengelyes pótkocsit,  egy darab PRONAR  KACPER kétszárnyú hóekét, egy darab ORSI ENERGY 
rézsűkaszát, melynek összege  nettó 7.870.000 Ft + 1.967.500 Áfa, összesen  9.837.500 Ft. 

Jelen beruházás pénzigénye összesen 9.963.924 Ft, melyből az eszközbeszerzés 9.837.500 Ft, a pályázati díj 
126.424 Ft. Az önkormányzati saját forrás a projekt összköltségének az 50 %-a /4. 981.962 Ft/.
A képviselő-testület  az   4.  981.962  forint   összeget  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről szóló 2/2009./II.12./ számú rendeletében a tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: Vella  Zsolt polgármester Határidő: azonnal 
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16.   Kulturális Centrum akadálymentesítésére és a hivatali épület hőszigetelésére / nyílászáró csere/   
pályázatok vonatkozásában  pályázatíró kiválasztása.  

Vella Zsolt polgármester   A pályázatíró kiválasztására mindkét témában beérkezett árajánlatokat ismerteti.

akadálymentesítésre hőszigetelésre 

1. EU Pályázati Központ Kft. :   
    pályázat kidolgozására 200.000 Ft + Áfa 200.000 Ft + Áfa 
    sikerdíj 
    elnyert támogatás után         5 % + Áfa 5 % +Áfa 
    Az ajánlat tartalmazza a projekt menedzsment költségét is. 

2. Balatontérségi Terület és Gazdaság-
    fejlesztő Nonprofit Kft. 
    pályázat kidolgozására 100.000 Ft + Áfa 100.000 Ft + Áfa 
    sikerdíj  150.000 Ft  + Áfa  250.000 Ft  +Áfa 
    A projekt menedzsment külön megbízás alapján plussz költségként jelentkezne. 

3. Goodwill Consulting Pályázati 
Tanácsadó Kft. 

       pályázat kidolgozására 175.000 Ft + Áfa 175.000 Ft + Áfa 
       sikerdíj    6 %  + Áfa    5,5 % + Áfa 
       elnyert támogatás után 

Javasolja, hogy az EU Pályázatíró Központot válasszák, mivel pénzügyileg a legkedvezőbb ajánlatot adták be és 
azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződésben szerepeljen két alkalommal történő személyes megjelenés 
biztosítása a  pályázatíró részéről valamint a pályázat kidolgozás díjából 30 % részt véleménye szerint a pénzügyi 
elszámolás teljesítését követően lenne célszerű kifizetni. Kéri a testület szavazását. 

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

140/2009. /IX. 10./ Kt. határozatot

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Centrum akadálymentesítésére 
/ KDOP – 2009- 5.3.2. kódjelű/  és a hivatali épület hőszigetelésére – nyílászáró csere -   /KEOP – 2009- 
5.3.0./A kódjelű/  pályázatok  vonatkozásában   pályázatíró  kiválasztása  tárgyában   az  alábbiak  szerint 
döntött: 

Az EU Pályázatíró Központ /székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. / ajánlatát – amely pénzügyileg 
a  legkedvezőbb  -  elfogadja,  mely  szerint  mindkét  pályázat  vonatkozásában a  pályázat  kidolgozás  díja 
200.000 Ft + Áfa ill. a sikerdíj összege a ténylegesen elnyert támogatás 5 %-a + Áfa. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására, azzal a megkötéssel, 
hogy  a  szerződésben  a  pályázatíró  két  alkalommal  biztosítson  személyes  jelenlétet,  első  alkalommal  a 
pályázat megírásakor, második alkalommal  a pénzügyi elszámoláskor. A  pályázat kidolgozás összegének 
ütemezésekor 30 %, a pénzügyi elszámolás benyújtásakor kerüljön kiegyenlítésre.   
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Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal 

Tájékoztató: 

17.       A 2009.  II. n. évi képviselő-testületi határozatokról. 

Vella Zsolt polgármester  Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. §. 1./bekezdése alapján 
a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt  lejárt határidejű határozatokról  szóló jelentés 
elfogadásáról. A  2009. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  előterjesztést a 
képviselők  megkapták, melyből megállapítható, hogy  nincs lejárt határidejű határozat.   

A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

18.      A 2009. I. félévi rendezvények elszámolásáról. 

Vella  Zsolt  polgármester    Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a  6/2009.  (I.  20.)  KT. 
határozatával elfogadta Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi Rendezvénytervét.
A 2009. június 30. napjáig megrendezett rendezvények elszámolásáról a kimutatást a képviselők megkapták és 
tudomásulvették. 

19.   Az adóvégrehajtásról.  

Soltész Attila körjegyző  A 2003.évi XCII. számú az adózás rendjéről szóló törvény 81.§-a alapján kell eljárni a 
helyi önkormányzati adóhatóságoknak a helyi adók, a belföldi rendszámú gépjárművek adója, a termőföld 
bérbeadásból származó jövedelem adóztatása valamint törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő 
adók módjára behajtandó köztartozások ügyében.

Kiemelt szabály, hogy helyi adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi 
adót bevezette,a belföldi rendszámú gépjárművek adója ügyében az az önkormányzati adóhatóság az illetékes, 
melynek területén a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett adóalany lakóhelye, székhelye, illetőleg 
telephelye található.

A végrehajtási eljárásról a fent hivatkozott törvény 144.§-164.§ rendelkezik.
A végrehajtást az első fokon eljáró adóhatóság folytatja le.

Az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján magánszemély esetében
a belföldi lakóhely, szokásos tartózkodási hely vagy szokásos fellelhetőség helye, ennek hiányában utolsó ismert 
belföldi lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság jár el.

Az adóhatóság a végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye vagy végrehajtás alá vonható vagyontárgya szerinti 
helyi bíróság mellett működő, az ügyelosztási szabályok szerint illetékes önálló bírósági végrehajtó útján is 
foganatosíthatja.

E szabály alapján Ábrahámhegy-Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzősége 2009.03.19. napján 
megállapodást kötött Kovács Mihály József Tapolca Városi Bíróság Tapolca önálló bírósági végrehajtójával 
egyes adóbehajtási eljárások lefolytatására.

A végrehajtási költségek megelőlegezésére eljárásonként 10 000 Ft-ot fizet az ábrahámhegyi Körjegyzőség, melyet 
sikeres végrehajtás esetén az ügy érdemi, ügyviteli befejezését követően
Kovács Mihály József önálló bírósági végrehajtó visszafizet.
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Ebből következik, hogy sikeres behajtás esetén a Körjegyzőségnek kiadása nem merül fel, az 
Önkormányzat viszont adóbevételhez jut. A kintlévőségek összege csökken.

A  behajtásra  átadott  adóhátralékok  esetében  az  Ábrahámhegyi  Önkormányzati  Adóhatóság  az  alábbi 
szempontokat veszi figyelembe:
Elsősorban azok a hátralékosok adótartozásai kerülnek a végrehajtónak átadásra  akik több éven keresztül nem 
teljesítettek befizetést és a megkeresések (bank, egészségpénztár, nyugdíjpénztár) nem vezettek eredményre.
Adók módjára behajtandó köztartozások (közigazgatási bírságok, szemétszállítási díjak, helyszíni bírságok).
Egyéb nagyobb összegű (20 000 Ft feletti) adók módjára behajtandó köztartozások.
Az adófizetési kötelezettség megszűnését követően fennálló adóhátralékok.

Az adóhátralékok nagyságrendjében nagyobb összegű hátralékok.

Minden évben előírt kisebb összegű adótartozások meg nem fizetése.

A végrehajtónak 7 ügy került átadásra.

2 végrehajtási ügy befejeződött, a végrehajtási okiratban megállapított tartozás behajtásra került.
2 végrehajtási ügy folyamatban van.
3 ügyben vagyontárgyak foglalása történt.

A végrehajtó által behajtott adóhátralék : 293 950 Ft.

A fennmaradó végrehajtási ügyeket az Önkormányzati I.fokú Adóhatósági jogkörben eljáró ügyintéző folytatja le.
A végrehajtóhoz folyamatosan megküldésre fognak kerülni a 2009.évi nagyobb összegű adóhátralékok és adók 
módjára behajtandó köztartozások.
Az átadások ütemezése oly módon történik, ahogy a végrehajtó az átadott ügyeket sikeres végrehajtást követően 
lezárja és a végrehajtási költség előlegeket visszaküldi.(A visszaküldött összegekből az új ügyek megelőlegezésre 
kerülhetnek.)
A hátralékosoknak különösen figyelemmel kell lenni a más hatóságnál fennálló be nem fizetett tartozásaikra 
(szemétszállítási díj, csatorna közműfejlesztési hozzájárulás, bírságok, stb).
A felsoroltak adók módjára behajtandó köztartozások, melyek behajtásáról a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzati adóhatóságnak kell intézkedni.
A végrehajtás során a tartozás beszedhető

a bankszámlát vezető hitelintézethez eljuttatott azonnali beszedési megbízással,
az adóst megillető járandóságból (munkabér, nyugdíj) történő levonással.

Amennyiben a munkabérből, nyugdíjból, egyéb járandóságból, a bankszámláról való letiltás nem jár eredménnyel, 
a végrehajtás kiterjed az ingó és ingatlan vagyontárgyakra.

A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

20.         Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségen folytatott belső ellenőrzésről.  

Soltész Attila körjegyző A Körjegyzőség hivatalában az éves szinten tervezett és a 340-2/2009. számú ellenőrzési 
programban  elfogadott  szabályszerűségi  ellenőrzés  tárgyában  2009.  július  13-tól  július  17-ig  a  Tapolca  és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás szervezeti egységén belül működő és településeinken is belső ellenőrzési 
feladatokat ellátó átfogó 2008. évet felölelő ellenőrzésre került sor.
Ezen ellenőrzés írásos anyaga teljes terjedelmében a Körjegyzőségen rendelkezésre áll, nyilvános és nyílt anyag, 
melyből annak szöveges része (táblázatok, diagramok nélküli) került a testületi tagok számára megküldésre.
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Fenti anyagból megállapítható, figyelembe véve az ellenőri jelentés III. összegzés és következtetések 
fejezetét, hogy a Körjegyzőség 2008. évben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott és a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak minden tekintetben megfelelt. 

A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

21.    Pályázati lehetőségekről.  

Horváth  Anita ügyintéző  Az alábbi pályázatok vonatkozásában van lehetősége Önkormányzatunknak pályázat 
benyújtására.

1. KDOP-4.2.3 – Közösségi közlekedés fejlesztése

A pályázat célja a közösségi közlekedést használók arányának szinten tartása és növelése a közösségi közlekedési 
rendszerek infrastruktúrájának a fejlesztésével, ezen belül különösen:

2. korszerű közlekedési infrastruktúra létrehozása
3. a fenntarthatóságot elősegítő intermodalitás növelése
4. az  info-kommunikációs eszközök alkalmazása  a  közösségi közlekedés korszerűbbé és vonzóbbá tétele 

érdekében
Támogatható tevékenységek:

A) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése: 
•  Helyi  és  távolsági  autóbusz-pályaudvarok,  decentrumok és  kapcsolódó kiszolgáló létesítmények 
építése, rekonstrukciója, bővítése, korszerűsítése. 
• Intermodális csomópontok kiépítése, fejlesztése. 
• Elkülönített közösségi közlekedési folyosók kialakítása. 
• Kerékpáros és a közösségi közlekedés számára kialakított közös folyosók kialakítása. 
•  Autóbusz  közlekedés  pályájának  a  fejlesztése  buszöblök,  megállóhelyek,  váróhelyiségek 
kialakításával, felújításával, fizikai állapotának a javításával, autóbusz fordulók kialakítása, felújítása, 
fizikai állapotának a javítása. 
Amennyiben további, C.1.1 pontban felsorolt (az A és B tevékenységek közül legalább egyet kötelező 
kiválasztani, vagy a A tevékenységek közül minimum kettőt kötelező kiválasztani, a C tevékenységből 
nem kötelező választani,  de az elbíráláskor plusz pontszám a komplexitás)  tevékenység nem kerül 
kiválasztásra, úgy a tevékenység minimum 5 település együttes pályázása mellett, legalább 10 önálló 
építési helyszín megjelölésével választható önállóan támogatható tevékenységként. 
Az egymáshoz kapcsolódó buszöböl, megállóhely, váróhelyiség 1 helyszínnek minősül. 
Kétirányú közösségi közlekedés esetén a kétirányú autóbuszöböl fejlesztése 2 helyszínnek minősül. 
B) Forgalomirányítás, forgalomszervezés és utastájékoztatás fejlesztése: 
• Autóbusz közlekedéshez kapcsolódó meglévő forgalomirányítási központok, rendszerek fejlesztése, új 
forgalomirányítási  rendszerek  kiépítése,  a  közösségi  közlekedés  előnyben  részesítését  segítő 
forgalomtechnikai eszközök fejlesztése. 
•  Az  utasforgalom dinamikus  kiszolgálásának  és  tájékoztatásának  a  fejlesztése  (utastájékoztatási 
rendszerek kiépítése, nyilvános informatikai, térinformatikai eszközök fejlesztése, kialakítása). Az utas-
tájékoztatási rendszerek mind a közúti, mind a kötött pályás közösségi közlekedés utas-tájékoztatását 
elláthatják, biztosíthatják. 
C) Szolgáltatási színvonal erősítése: 
• Tarifaközösség előkészítése és tarifaközösség megvalósítása
 • Menetrendek összehangolása 
• Elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetése, a szükséges infrastruktúra kialakítása, beszerzése. 
• Igény alapú tömegközlekedés (DRT) bevezetése. 
• Közlekedési szövetség létrehozásának az előkészítése.
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A  támogatás  mértéke  85%.  Hátrányos  helyzetű kistérségekben  pedig  90%,  mely 
Ábrahámhegy esetében fennáll, mivel a kedvezményezett kistérségek besorolásáról szóló 311/2007/XI.
17. Kormányrendelet 3. számú mellékletében átmenetileg kedvezményezett kistérségben szerepel.
A támogatás minimum összege 50 millió forint. A beruházás minimális összköltsége 5.555.556Ft kell 
hogy legyen.
A támogatható projektek száma a Közép-dunántúli régióban 9db.
A pályázatok benyújtására 2009. augusztus 24. napjától 2010. április 2. napjáig van lehetőség.

Itt lehetne pályázni a vasút épületében egy turista megálló kialakítására. 90 %-os támogatás érhető el, engedélyes 
terv szükséges és a vasút valamint közútkezelő hozzájárulása.  

2. KDOP-2.1.1.D –  A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése:
.
Támogatható tevékenységek köre: 
Egészségturizmus Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai 
helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése
Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása 
(infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése 
és  muzeális  intézmények  látogatóbarát  fejlesztése  A  fenti  célokhoz  kapcsolódóan  az  alábbi  tevékenységek 
támogathatók: 
Rendezvényturizmus Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése 
Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, tematikus 
parkok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése 
Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése
A balatoni nyilvános strandok turisztikai célú fejlesztése
Aktív  turizmushoz  kapcsolódó  tematikus  létesítmények  kalandparkok,  témaparkok  kialakítása,  egyéb  vízi 
sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése
Lovasturisztikai fejlesztések
Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése
Vitorláskikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények turisztikai célú fejlesztése és kiépítése
Borturizmus Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése
Konferenciaturizmus Új önálló konferencialétesítmények kialakítása,  meglevő és működő önálló létesítmények 
infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése
Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
A fent felsorolt termékek közül többet összekapcsoló, integrált turisztikai fejlesztések is támogathatóak az egyes 
projektelemek támogatási feltételeinek figyelembevételével.
Támogatás összege: 
20-450M Ft (tevékenységtől és vállalkozási formától függően)
Támogatás mértéke: 30-85% (tevékenységtől és vállalkozási formától függ)
Előleg: a támogatási összeg 40%-ának erejéig igényelhető.
Beadási határidő: 2009.09.01.-tól 2010.03.30-ig.

A strandfejlesztésre lehetne pályázatot benyújtani, melynek 40 %-os a támogatottsága, a minimális támogatás 
összege  20 millió forint. 

Kondor László képviselő  Ezt a pályázatot nem a kis önkormányzatoknak találták ki. 

Gáspár József képviselő  A strandi beruházás 50 millió forint lenne, vizesblokk, öltöző kialakítása. A 40 %-os 
támogatottság kevés, régen ez 60-70 %-os támogatottságú volt.

Vella Zsolt polgármester  Véleménye szerint is a 60-70 %-os támogatottság lenne jó. 
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22.    Ábrahámhegy szennyvízelvezés vízjogi üzemeltetési engedélye.

Vella Zsolt polgármester   A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
megküldte a határozatot Ábrahámhegy szennyvízelvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyéről, melyben a DRV 

Zrt. Siófok  részére vízjogi üzemeltetési engedélyt ad arra, hogy a község szennyvíz-elvezetésének – közcélú – 
vízilétesítményeit fenntartsa, használja és üzemeltesse.  A Felügyelőség a benyújtott iratok és tervek alapján 
megállapította, hogy a létesítmények alkalmasok a rendeltetésük szerinti működésre ezért határozattal a 
vízilétesítmények üzemeltetését engedélyezte. 

 Vella Zsolt polgármester  Az ülést  18.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Borbély Gyula  képviselő 
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