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

Ikt.szám:  121-155/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 17-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

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

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

         Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő   

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
                        Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  17.00 órakor megnyitja. 
 
Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. Badacsony CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött szerződés módosítása. 
2. Strandi füves rész kialakítása. 

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

1. Badacsony CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött szerződés módosítása. 

Vella Zsolt polgármester   Tárgyi napirenddel a képviselő-testület a 2009. szeptember 10-i ülésen foglalkozott és 
az ügyet elnapolta azzal, hogy a Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület  alapszabályának megismerése után dönt. 
Az egyesület az alapszabályt megküldte, amely a képviselő-testület tagjainak kiküldésre került. 
Tájékoztatja a testületet, hogy az egyesület támogatását elfogadta már a Badacsonytördemici, a Szigligeti 
önkormányzat és a Badacsonytomaji önkormányzat a mai nap folyamán megszavazta. 
Önkormányzatuk részéről voltak kételyek, hogy  fél évre elkötelezzék magukat az egyesület felé. 
A Badacsony Turisztikai Egyesület egy Badacsony  desztináció fejlesztési program keretében szeretne beadni egy 
pályázatot. Az elnyerhető támogatás összege 50 millió forint, ebből az önrész 8.824 eFt, a projekt megvalósítására 
24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat kiírója szigorú feltételhez köti  a működést, a 
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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 biztosítsa 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. 

Ezért kap az önkormányzat különböző projekten keresztül, - ami már az idén is megmutatkozott, - régiós 
buszjáratot, és lennének információs pontok. Szigligeten lenne egy ideiglenes Turinform Iroda. Badacsonyban 
kibővítenék a Turinform iroda épületét, itt lenne az ügyfélszolgálat. Terveik szerint a dél-tirolban működő hasonló 
pályázattal kapcsolatos dolgokat megtekintik és még sok okos dologra lehetne a pályázati pénzt nyerni. 
Ha belépnek az egyesületbe az idei évre nem kell fizetni, mivel 250 eFt összegű támogatást nyújtottak az egyesület 
részére a busz támogatására. Önrészt nem kell fizetni, hanem minden évben az állami támogatással megnövelt 
idegenforgalmi adó 20 %-át kell fizetni, ezenkívül a tagdíjat, amely kb. 10-20 e. Ft.

Kovács József képviselő  Ha visszaveszik az állami támogatást 2 Ft-ról 1 Ft-ra, akkor is csak 20 %-ot kér az 
egyesület? 

Vella Zsolt polgármester  Még nem tudjuk.

Kondor László képviselő   A 250.000 Ft-tal jobban jár az önkormányzat, mint az állami támogatással megnövelt 
idegenforgalmi adó  20 %-val. 

Gáspár József képviselő  A hivatal az előző ülésre kiszámolta, így az állami támogatással megnövelt 
idegenforgalmi adó  összege  1.494 e. Ft, ez  7 évre  10.460 e. Ft. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a  250 e. Ft-tal járuljanak hozzá az egyesület működéséhez és a 
Badacsony CÉH Turisztikai Egyesületbe rendes tagként lépjen be az önkormányzat. 
Kéri a testület szavazását. 

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

141/2009. (IX. 17.)   KT határozatot 

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy rendes tagként  kíván 
belépni a Badacsony Céh Turisztikai Egyesületbe (székhely: 8261 Badacsony, Park u. 6.). 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal. 

 
Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy az önkormányzat nyilatkozzon a 2007. évi vendégéjszakák számáról, 
amely a községükben  8031 éjszaka volt 
Kéri a testületet, hogy szavazzon. 

Ábrahámhegy    Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi
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142/2009. (IX. 17.)  KT. határozatot 

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 2007. évben  a vendégéjszakák száma 
Ábrahámhegy községben  8031 volt. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal. 

Vella  Zsolt  polgármester   Javasolja,  hogy  mint  a  Badacsony  Céh  Turisztikai  Egyesület  rendes  tagja  az 
Egyesületben részt vevő teljes jogú tag önkormányzatokkal  (Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Szigliget,) 
együttesen  vállalják,   hogy  az  Egyesület  kiszámítható  működésének  biztosítása  érdekében  a  projekt 
megvalósításának időtartamára (2 év) és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül a TDM munkaszervezet 
kötelezően  előírt  minimális  éves  szakmai  és  működési  forrásainak  legalább  65  %-át  biztosítják,  melyből 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata évente  maximum 250.000 Ft-ot biztosít. 
Kéri a testületet, hogy szavazzon. 

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

143/2009. (IX. 17.) határozatot

Ábrahámhegy  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Badacsony  Céh  Turisztikai  Egyesület  (8261 
Badacsony,  Park u.  6.)   rendes  tagja  az Egyesületben részt  vevő  teljes  jogú  tag  önkormányzatokkal 
(Badacsonytomaj,  Badacsonytördemic,  Szigliget,)  együttesen  vállalja,   hogy  az  Egyesület  kiszámítható 
működésének  biztosítása  érdekében  a  projekt  megvalósításának  időtartamára  (2  év)  és  a  projekt 
befejezésétől számított 5 éven keresztül a TDM munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves szakmai és 
működési forrásainak legalább 65 %-át biztosítják, melyből Ábrahámhegy Község Önkormányzata évente 
maximum 250.000 Ft-ot biztosít. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal 

2.  Strandi füves rész kialakítása.

Vella Zsolt polgármester  Tavasszal beszéltek a strandi büfék előtti három méteres sáv gyeptéglázásáról. Akkor 
úgy döntöttek, hogy ősszel erre visszatérnek. Több helyen érdeklődött árajánlat miatt. A Márkus és Társa Bt. 
adott be árajánlatot, melynek összege 514.960 Ft+ Áfa. A gyeprács négyzetmétere 3.000 Ft-ra jön ki. Ez az 
árajánlat április 20-i, itt még az Áfa 20 % volt. Az árajánlat szerint az anyagszükséglet kb bruttó  807.700 Ft, 
azaz  673.100  Ft  + Áfa. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Kérdezi, hogy az összes költség hogyan jön ki  514.960+ Áfa összegre? 

Vella Zsolt polgármester  Az ajánlaton az első összeg az anyagszükséglet, a másik a munkadíj összege. 

Gáspár József képviselő  Ez összesen 1,3 millió forint, ebből az összegből már térburkolattal is le lehet rakni. 
De a gyeprács mellett azért döntöttek, mivel úgy gondolták, hogy 1500-1800 Ft/m2 áron le lehet rakni. Ha az 
árajánlatot elfogadják, akkor 6-7000 Ft-ra jön ki egy négyzetméter. 
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Vella Zsolt polgármester  Kérdezi, hogy ragaszkodjanak-e a gyeprácshoz? 

Kovács József képviselő  A zöldfelület megmaradna és lehetne hasznosítani, kipakolásra stb. 

Gáspár József képviselő  Ilyen magas összegért inkább térburkolóval oldják meg, ugyanúgy oda lehet tenni az 
asztalokat. Azzal számoltak, hogy 4-500 e. Ft-ból meg tudják valósítani. A murvával történő aládolgozásnál a fű 
sem fog kikelni. 

Borbély Gyula képviselő  Nem számoltak a 20 cm-es murvacserével. Nem fontos a murvával való aládolgozás, 
mivel gyalogosforgalom esetén sem fog megsüllyedni. 

Kovács József képviselő  Módosított technológiával történő megoldásra kellene árajánlatot bekérni. 

Vella Zsolt polgármester  Kéri a vállalkozót, hogy dolgozza át az árajánlatot földcsere és murva nélkül gyalogos 
közlekedésre. Másik változat, hogy térkő burkolattal milyen összegű lenne. Ezen kívül kérjenek még árajánlatot a 
Folly Bt-től és a Fülöp kert / székhely: Tapolca, Nyárfa u. /  cégtől. A következő ülésen tárgyalják újra a 
napirendet az árajánlatok ismeretében. 
  Kéri a testület szavazását. 

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

144/2009. (IX. 17.) határozatot

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strand büfésor előtti három méteres sáv 
gyeptéglázására ill. térkövezésére ajánlatokat kér be az alábbi cégektől: 

Márkus és Társa Bt.   /székhely:  8564 Ugod, Árpád köz 13. /
Folly  Arborétum és Faiskola  Bt. /székhely:  8261 Badacsony, Római u. 139. / 
Fülöp és Társa Kft. /székhely:  8300 Tapolca, Nyárfa u. 3./ 

A képviselő-testület az árajánlatokat külön-külön kéri kidolgozni gyeptéglázásra földcsere és murva nélkül, 
valamint térkőburkolattal való megoldásra. Mindkét esetben a kivitelezés milyen összegű lenne. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: árajánlatok bekérésére 2009. szeptember 25. 

Tájékoztató

Vella Zsolt polgármester  A múlt héten megkereste egy zalaegerszegi könyvkiadó a Turinform Irodán keresztül.
A könyvet körbeadja megtekintésre és elmondja, hogy az idén ismét kiadásra kerülne a könyv, amelyben vannak 
ábrahámhegyi  képek  is.  Az  első  oldalra  bekerülne  az  ábrahámhegyi  címer  és  egy köszöntő.  Ha  ebből  az 
önkormányzat  kíván rendelni,  50  db-tól   3650  Ft-ért  tudják szállítani.  Jelenleg ezt  a  badacsonyi  Turinform 
Irodában  4.600 Ft-ért adják.  

A tegnapi nap folyamán egyeztetést folytatott az önkormányzat által vásárolni kívánt traktor forgalmazójával, aki 
elmondta, hogy 30 éve forgalomban van ez a típus, alkatrészeket lehet hozzá vásárolni. A szervize 
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Nemesgulácson van. A traktorhoz lesz egy pótkocsi, egy kétszárnyú hóeke, és egy rézsűkasza.  Révfülöpön és 
Badacsonytomajon is hasonló traktor van. Ezzel ki tudnák váltani a régi traktort.   

Vella Zsolt polgármester Az ülést  18.00 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester

Tájékoztató a zárt ülésről: 

A képviselő-testület egy fő részére  helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapított meg, egy évi 
időtartamban  4.000 Ft/hó összegben, egy fő részére normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra 
egy évi időtartamra  5.800 Ft/hó összegben. 
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	Tájékoztató

