
ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  Á- 29-67/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Ábrahámhegy   Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  május  24.-  i  
nyilvános   ülésén, az ábrahámhegyi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Kovács József   alpolgármester 
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő    
Gáspár József képviselő  
Zavari Judit Andrea képviselő

Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző   
Kovácsné A. Katalin jkv.v.

         
Vella Zsolt  polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  17.40  órakor megnyitja. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 
 
1.Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása. 
2.   Strandi belépők megállapítása, strand rendjéről szóló 7/2009. /V. 20./ rendelet módosítása.   
3.   Strand biztonsági őrszolgálat végzésére megbízási  szerződés kötése. 
4.Lomtalanítás előkészítése. 
5.   Vízkár elhárítási terv elfogadása. 
6.Falunap előkészítése.
7.Ábrahámhegy községben utcanév változásokról döntéshozatal. 
8.Szúnyogírtással kapcsolatos megállapodás elfogadása. 
9.Iskolabusz tárgyában együttműködési megállapodás elfogadása Salföld Önkormányzatával. 
10.Településrendezési Terv módosításra érkezett kérelem. 
11.Kiss Ferenc övezeti besorolás változás miatti kárigénye. 
12.Pro Ábrahámhegy Alapítvány 2010. évi beszámolója. 
13.Pro Ábrahámhegy Alapítvány tagválasztás. 
14.Salföld község csatlakozása a Révfülöpi védőnői körzethez ügyben hozzájáruló nyilatkozat 
adása. 
15.Tatay Sándor Általános Iskola nyílt napokra támogatási kérelme.
16.Csörgey Titusz halálának 50. évfordulójára szoborkészítés tárgyában döntéshozatal. 
17. Révfülöp és  Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

létrehozásáról szóló Megállapodás  és Alapító Okirat módosítása. 

Tájékoztató
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18.   A  2011. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 
19.   Vegyes ügyek. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a 
képviselő-testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

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

69/2011. (V. 24.)  Kt.  határozat

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  május  24.-i   nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása. 
2.   Strandi belépők megállapítása, strand rendjéről szóló 7/2009. /V. 20./ rendelet módosítása.   
3.   Strand biztonsági őrszolgálat végzésére megbízási  szerződés kötése. 
4.Lomtalanítás előkészítése. 
5.   Vízkár elhárítási terv elfogadása. 
6.Falunap előkészítése.
7.Ábrahámhegy községben utcanév változásokról döntéshozatal. 
8.Szúnyogírtással kapcsolatos megállapodás elfogadása. 
9.Iskolabusz tárgyában együttműködési megállapodás elfogadása Salföld Önkormányzatával. 
10.Településrendezési Terv módosításra érkezett kérelem. 
11.Kiss Ferenc övezeti besorolás változás miatti kárigénye. 
12.Pro Ábrahámhegy Alapítvány 2010. évi beszámolója. 
13.Pro Ábrahámhegy Alapítvány tagválasztás. 
14.Salföld község csatlakozása a Révfülöpi védőnői körzethez ügyben hozzájáruló nyilatkozat 
adása. 
15.Tatay Sándor Általános Iskola nyílt napokra támogatási kérelme.
16.Csörgey Titusz halálának 50. évfordulójára szoborkészítés tárgyában döntéshozatal. 
17. Révfülöp és  Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

létrehozásáról szóló Megállapodás  és Alapító Okirat módosítása. 

Tájékoztató
18.   A  2011. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 
19.Vegyes ügyek. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.   

Vella Zsolt polgármester  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése 
alapján: „A helyi  önkormányzat  a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 
május 31-ig – a  külön jogszabályban leírt  tartalommal  – átfogó értékelést készít,  amelyet  a képviselő-
testület megtárgyal”.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi  eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet 10. számú mellékletében leírt tartalmi követelményeknek megfelelően az értékelést a 
képviselő-testület tagjai megkapták. 

Vella Zsolt polgármester A képviselők részéről észrevétel nem érkezett, így szavazásra bocsátja, aki 
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támogatja  azt,  hogy a  gyermekvédelmi  és  gyermekjóléti  feladatokról  szóló beszámoló  elfogadásra 
kerüljön az kézfeltartással szavazzon. 

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

70/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat 
elfogadja.
Az értékelés Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal felé történő megküldéséről 
a körjegyzőség gondoskodik.

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Soltész Attila  címzetes főjegyző

2.Strandi belépők megállapítása, strand rendjéről szóló 7/2009. /V. 20./ rendelet módosítása.     

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  7/2009.(V.20.)  rendeletében  állapította  meg  a 
strand  rendjét  és  a  belépődíjak  árát.  2010.  évre  belépődíj  emelés  nem  történt,  de  az  árak 
figyelembevételével 2011.évre sem javaslok emelést.
Révfülöpön a felnőtt jegy 450 Ft, Badacsonytomajon 500 Ft és Révfülöpön a gyerekjegy 4-14 évesig 
250 Ft. 
A strand személyzeti létszámát az előző években kialakult gyakorlatnak megfelelően kívánjuk ellátni. 
A szezonra történő felkészülés,  a  karbantartási  munkák elvégzése érdekében a strand személyzete 
2011. május 1. napjától - az önkormányzat 2011 évi költségvetésének figyelembevételével - már helyi 
dolgozókkal betöltésre került. 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  Javasolja, hogy az állandó lakosok akik  2 éve életvitelszerűen itt 
laknak ingyenes belépőt kapjanak egy 1.500 Ft összegű regisztrációs kártyával. 

Vella Zsolt polgármester  Felteszi szavazásra Fedőné Vodenyák Katalin képviselő javaslatát, mely 
szerint az állandó lakosok a strandra ingyenes belépőt kapjanak,  és kéri a testületet, hogy 
kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2 igen szavazattal, 3  ellenszavazat mellett 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

71/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Fedőné  Vodenyák  Katalin  képviselő 
javaslatát nem fogadta el,  mely szerint az állandó lakosok a strandra ingyenes belépőt kapjanak 
1.500 Ft összegű regisztrációs kártyadíj megfizetése mellett.  

Határidő: azonnal. 
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

Vella  Zsolt  polgármester  A  képviselő-testület  egyetértett  abban,  hogy  2011.  évben  a  strandi 
belépődíjakat nem emeli és a strand rendjéről szóló 7/2009. /V.20./ rendeletet nem módosítja. 
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3.Strand biztonsági őrszolgálat végzésére megbízási  szerződés kötése.   

Vella Zsolt polgármester  
A strand biztonsági őrszolgálatára a Z-Protektor Kft. megkeresésre került, a beadott árajánlat bontása 
2011.március 28-án megtörtént. 
A  strand biztonsági őrszolgálatára az alábbi  ajánlat érkezett: 
•Z-Protektor Kft. /székhely:1215 Budapest, Árpád u. 8/B. / részéről. 
A cég a tavalyi áron tudja a szolgáltatást biztosítani,  a 2010. évi őrzés díja  
500 Ft/óra/fő+ Áfa  összegű volt. 
A szolgálati időszak:  naponta  18.00 – 06.00 óráig. 
Feladat: - járőrszolgálat az objektumon belül, meghatározott gyakorisággal

  - vagyonelleni cselekmények megakadályozása 
  - tűzvédelmi felügyelet.

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a Z-Protektor Kft.-vel kössenek 
szerződést,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

72/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában és működésében lévő 
szezonális jellegű községi strandjának őrzésére  2011. május 27. napjától – 2011. augusztus 31. 
napjáig /naponta 18.00-6.00 óra/ Z-Protektor Kft.-vel /székhely:1215 Budapest, Árpád u. 8/B. / 
kíván megállapodni.  

A biztonsági őrszolgálat szolgáltatási díja : 500 Ft/óra/fő+ Áfa.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: 2011. május 27.   

4.Lomtalanítás előkészítése.   
 
Vella Zsolt polgármester  Tájékoztatja a testületet, hogy a társulás elnöke tájékoztatást küldött arról, 
hogy a próbaüzemet követően rendkívüli esemény történt, a királyszentistváni hulladéklerakóban 
üzemen kívül tűz keletkezett és emiatt alkalmatlanná vált az üzemszerű működésre. A próbaüzem 
lezárásának időpontja  2011. április 30-a volt és a próbaüzemet lezáró jegyzőkönyvben az került 
rögzítésre, hogy az átadás-átvételi igazolás feltételeit vállalkozó 2011. április 30-án teljesítette. A 
kisebb hibák kijavítását a felek külön jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet a vállalkozó  2011. június 30-
ig elvégez. Mivel a működőképességet biztosító teljes helyreállításig a megvalósított rendszer 
üzemeltetése akadályba  ütközik, ezért a közszolgáltatási szerződésben rögzített díjak bevezetésére 
nem kerül sor. 

A képviselő-testület egyetértett abban, hogy az idei évben az elektronikus hulladékgyűjtést 
megszervezik, de más lomtalanítást nem, mivel a királyszentistváni hulladéklerakó leégett. A 
Remondis Kft. teljes árat kérne a lomtalanításért, egy konténer ára  20.200 Ft+Áfa, amelynek összege 
az önkormányzat költségvetésében nem került tervezésre.  A lomtalanítás 4 millió forintba kerülne, 
melyet az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tud megfinanszírozni. A környékbeli 
településeken sem lesz lomtalanítás így félő, hogy máshonnan is idehordják a szemetet. 

Vella  Zsolt  polgármester Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  az  elektronikai  hulladék 
lomtalanítása 2011. június 17-19-ig legyen,  az kézfeltartással szavazzon. 

4



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

73/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községben 2011. június 17-19. 
között elektronikai hulladék lomtalanítási akciót szervez..

Az elektronikai hulladék elhelyezése a volt iskola-óvoda épület területén történik. 

A képviselő-testület döntése szerint más háztartási hulladék lomtalanítását 2011.évben nem 
tervezi, mivel tárgyévi költségvetésében  az önkormányzat nem tudja megfinanszírozni. 

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

5.  Vízkár elhárítási terv elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester  
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás szerződést kötött a Varsás Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Bt-vel   a társulás településeinek települési szintre bontott vízkár elhárítási tervei és polgári 
védelmi program elkészítésére.
A tervek egyeztetési folyamata lezárult, a tervdokumentációkat megküldték a települések részére 
jóváhagyásra. 
A tervdokumentáció elkészítése az Önkormányzat részéről pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül 
történt.

Vella  Zsolt  polgármester Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  vízkár  elhárítási  tervet 
elfogadja
 az kézfeltartással szavazzon. 

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

74/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja  a Varsás Környezetvédelmi 
és  Szolgáltató  Bt  (8315  Gyenesdiás,  Gödörházi  u.  60.)  által  készített  Ábrahámhegy  Község 
„Vízkárelhárítási terv polgári védelmi programot”.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2011. június 10.

6.     Falunap előkészítése.

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  2011.  évi  rendezvénytervében  a  2011.  június  12-én 
megrendezésre  kerülő  gyereknap,  falunap  rendezvény  kiadásaira  380.000  Ft-ot  terveztünk  a 
rendezvénytervbe.
A rendezvény előkészületei során már megkötésre került 3db megbízási szerződés.

A megbízási szerződések szerint vállalt kötelezettségek:
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• Virgonckodó játszópark, Lali bohóc műsora 60.000 Ft
• Jónás Alexandra énekes előadása 45.000 Ft
• Palotás Ágnes énekes előadása 40.000 Ft
• Gyermek musical műsor 20.000 Ft
• Zánkai NA-NÁ együttes műsora 15.000 Ft
• Utcabál Dance együttes 70.000 Ft

Az eddig megérkezett kötelezettségvállalások alapján és Bakosné Tóth Erzsébet segédletével elkészült 
programterv alapján a kiadások összege eddig 250.000 Ft. A rendezvénytervben elfogadott 380.000 
Ft-ból rendelkezésre áll még 130.000 Ft.

7.           Ábrahámhegy községben utcanév változásokról döntéshozatal. 

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 24-i ülésén tárgyalta Polonyi 
Judit  kérelmét  az  Ábrahámhegy  belterületi  772/1  hrsz  és  772/2  hrsz  alatt  nyilvántartott  út 
átnevezéséről, illetve Ságvári utca átnevezéséről. Az akkori döntés alapján az ott ingatlannal 
rendelkező tulajdonosokat megkerestük javaslat tételre.

Az alábbi javaslatok érkeztek:

772/1 és 772/2 hrsz-ú út tekintetében:
- 770 hrsz-ú ingatlan tulajdonos Csörgey köz
- 769 hrsz-ú ingatlan tulajdonos Csörgey köz

Ságvári utca tekintetében
- Kalotainé Vass Noémi átnevezést javasolt Széchenyi utca
- Csapodi Miklósné átnevezést javasolt Cédrus utca
- Wéber József utcanév megváltoztatását nem kéri
- Orbán Kálmánné utcanév megváltoztatását nem kéri

Kereszt köz megszüntetése:
Kérelem érkezett Dr. Köteles Zoltánnétól a Kereszt köz megszüntetésére. A „Kereszt köz”-ként 
elnevezett telekrész magántulajdonban lévő terület. Közterületként nem nevezhető el.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 10. § (1).  h) pontja alapján a képviselő-testület át 
nem ruházható  hatáskörébe  sorolja  a  közterületek  elnevezését.  A  polgárok  személyi  adatainak  és 
lakcímének  nyilvántartásának  végrehajtásáról  szóló  146/1993.(X.26.)  Korm.  rendelet  6.  §  (3) 
bekezdése  alapján  a  címmegállapítást  a  jegyző  a  képviselő-testület  közterület  elnevezéséről  szóló 
határozata alapján állapítja meg.

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az Ábrahámhegy belterület 768 
hrsz., 772/1 hrsz. és 772/2 hrsz alatt nyilvántartott Szabadság utca 772/1 hrsz. és 772/2 hrsz. alatti 
részéből  új  közterületet  kerül  kialakításra,  melyet   Csörgey-köznek neveznek el,  az  kézfeltartással 
szavazzon. 

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

75/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat   Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  tv.  10.  §  (1)  bekezdésének  h)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  az 
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Ábrahámhegy belterület 768 hrsz., 772/1 hrsz. és 772/2 hrsz alatt nyilvántartott Szabadság utca 
772/1 hrsz.  és 772/2 hrsz.  alatti  részéből  új közterületet  kerül  kialakításra,  melyet  Csörgey-
köznek nevez el.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2011. július 1. 

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a Ságvári utcát  átnevezzék, az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

76/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat   Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  tv.  10.  §  (1)  bekezdésének  h)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  az 
Ábrahámhegy belterület 320/3 hrsz., 319/6 hrsz. és 306 hrsz alatt nyilvántartott Ságvári utca 
átnevezését nem támogatja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2011. július 1. 

Vella Zsolt  polgármester Szavazásra bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy  az Ábrahámhegy belterület 
30/3 hrsz. alatt nyilvántartott Kereszt közt 2011. június 1. napjával megszünjön és a megszűnéssel 
érintett ingatlanok házszámozása a Kereszt utcára történjen, az kézfeltartással szavazzon.

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

77/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat   Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  tv.  10.  §  (1)  bekezdésének  h)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  az 
Ábrahámhegy belterület  30/3 hrsz.  alatt  nyilvántartott  Kereszt közt  2011.  június 1.  napjával 
megszünteti. A megszűnéssel érintett ingatlanok házszámozása a Kereszt utcára történik.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2011. július 1. 

Soltész Attila címzetes főjegyző   Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2011.évi népszámlálás miatt 
október közepéig ne éljen az év további részében utcanév és házszám átnevezéssel illetve 
átszámozással.  Kéri a polgármester úr intézkedését az ügyben, hogy az utcanév táblák ahol hiányosak 
vagy javításra szorulnak népszámlálás miatt kitételre kerüljenek. 

8.       Szúnyogírtással kapcsolatos megállapodás elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester  
A Balatoni szövetség az előző évekhez hasonlóan összefogja és koordinálja a Balaton parti települések 
csípőszúnyog elleni védekezését.
A költségek fedezésére az idei évben bruttó 550 000 Ft összeget kérnek Ábrahámhegy Község 
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Önkormányzatától, mely 22 ha terület irtását jelenti.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a költségvetésében betervezte a költséget a feladatra.

Vella  Zsolt  polgármester Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  csípőszúnyog  elleni 
védekezésre vonatkozó megállapodás elfogadásra kerüjön  
 az kézfeltartással szavazzon. 

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

78/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni szövetség által küldött és a 
csípőszúnyog elleni védekezésre vonatkozó  2011.évi megállapodást elfogadja bruttó 550.000 Ft 
összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás  aláírására.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2011. június 10.

9.Iskolabusz tárgyában együttműködési megállapodás elfogadása Salföld Önkormányzatával.   

Vella Zsolt polgármester  
Egyeztetések kerültek lefolytatásra Salföld Község Önkormányzatával, hogy a községekben lévő 
iskolás és óvodás korú gyerekek iskolajárattal történő óvodába, iskolába jutását közösen oldaná meg a 
két település, oly módon, hogy a falugondnoki gépjárművekkel kerülnének a gyermekek elszállításra.
Salföld Község Önkormányzata Badacsonytomaj irányába szállítaná a gyermekeket Ábrahámhegy 
Község Önkormányzat busza pedig Révfülöpre menne két alkalommal minden reggel.
A felek között a támogatás megosztása úgy történne, hogy az Ábrahámhegyi busz kétszer megy 
Révfülöpre a Salföldi busz viszont csak egyszer Badacsonytomajra, így a támogatások is ilyen 
arányban kétharmad, egyharmad lennének elosztva.
Mellékelten megkapták a képviselők a megállapodás tervezetét, melyet  Salföld Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 május 25-i ülésén fog megtárgyalni, továbbá az 
Önkormányzati Minisztérium tájékoztató körlevelét az iskolabuszokkal kapcsolatban.

Soltész Attila címzetes főjegyző  A  Tapolca és Környéke  Kistérségi Társulás vezetője elmondta, 
hogy normatív támogatást kapnak az iskolajárat működtetésére. 
A  normatívát  tovább  utalni  az  iskolajáratot  működtető  intézményfenntartónak  tudják,  mely  jelen 
esetben külön-külön a két intézményirányító Társulás, majd azt követően az adott társulásnak is az 
iskolajáratot  működtető  önkormányzatnak  kell  külön  megállapodásban  rögzíteni  a  tényleges 
működtetés  szerinti  további  azzal  kapcsolatosan  felmerült  pénzügyi  támogatást,  azaz 
önkormányzatunknak  amennyiben  erre  döntés  születik  kizárólag  az  intézményfenntartó  társulással 
kötött  szerződés  alapján  kerül  megfizetésre  a  járat  működtetésével  kapcsolatos  normatíva. 
Természetesen  ugyanez  mondható  el  a  másik  irányba  azaz  Badacsonytomaj  felé  irányuló  Salföld 
község által működtetett iskolabusszal kapcsolatosan. Ennek figyelembevételével az is megállapítható, 
hogy a két önkormányzatnak egymással külön szerződést nem kötni ill. amennyiben köt, úgy abban 
csak a helyettesítést célszerű szabályozni. 

Vella Zsolt polgármester  Ez esetben Salföld községnek a  Badacsonytomaji önkormányzattal kell 
kötnie a szerződést, és Ábrahámhegy községnek  pedig Révfülöpi önkormányzattal.
Ábrahámhegyről Badacsonytomajra 4 óvodás megy, Salföldről egy iskolás és Balatonrendesről 2 
gyermek, ez összesen 7 fő, plussz Szlávik Barbara és Kovács Janka.  A salföldi autóbusznak a két 
gyermekért át kell menni Balatonrendesre. 
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Gáspár József polgármester  Véleménye szerint ki kell számolni, hogy mi várható a gyereklétszámban, 
hogy egy gyermekkel ne kelljen újra az autónak fordulni.  

Vella Zsolt  polgármester Szavazásra bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy    a 2011.  költségvetési  év 
tekintetében  nyilatkoznak  arról,  hogy az  autóbuszok  menetrendtől  függetlenül  iskolabusz  céljából 
közlekednek,  az  1/1975.  /II.  5./  KPM_BM  együttes  rendeletben  foglaltak  teljesülése  mellett,  az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

79/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2011.  költségvetési év tekintetében 
nyilatkozik  arról,  hogy az önkormányzat  tulajdonában álló  Wolkswagen Transporter  tipusú 
LNU-  072  forgalmi  rendszámú  gépjármű   menetrendtől  függetlenül  iskolabusz  céljából 
közlekedik, az 1/1975. /II. 5./ KPM_BM együttes rendeletben foglaltak teljesülése mellett. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2011. június 10. 

Vella  Zsolt  polgármester Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,   Salföldről  6.50 órakor,  illetőleg 
14.11 és 17.00 órakor induló Salföld-Ábrahámhegy-Balatonrendes forduló-Salföld iskolabusz járatok 
megszünjenek, valamint  egyetért  azzal, hogy Salföld, Ábrahámhegy,  Balatonrendes, és Kővágóörs-
Pálköve/Pálköve  településrész/  településekről  a  révfülöpi  iskolába  és  óvodába  bejáró  gyermekek 
szállítását Ábrahámhegy Község Önkormányzata biztosítja, az kézfeltartással szavazzon. 

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

80/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy egyetért a Salföldről 
6.50 órakor, illetőleg 14.11 és 17.00 órakor induló Salföld-Ábrahámhegy-Balatonrendes forduló-
Salföld iskolabusz járatok megszüntetésével, valamint azzal, hogy Salföld, Ábrahámhegy, 
Balatonrendes, és Kővágóörs-Pálköve/Pálköve településrész/ településekről a révfülöpi iskolába 
és óvodába bejáró gyermekek szállítását Ábrahámhegy Község Önkormányzata biztosítja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2011. június 10. 

10.Településrendezési Terv módosításra érkezett kérelem.   

Vella Zsolt polgármester  
A településrendezési eszközök módosítására két kérelem érkezett, a módosítási kérelmek az alábbiak:.
A kérelmek megküldésre kerültek a tervező cégnek.
A tervező cég a Képviselő testület részére a mellékletben szereplő észrevételt tette.
1./ Rozsnyói Attiláné kérelme: Kérelmezik az Ábrahámhegy 167/4 hrsz-ú ingatlan Lke övezetből Zk 
övezetbe sorolását.   

Vella Zsolt  polgármester Szavazásra bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy a 167/4 hrsz-ú ingatlan Zk 
övezetbe kerüljön, az kézfeltartással szavazzon. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

81/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településrendezési  eszközök 
módosítása kapcsán  az Ábrahámhegy 167/4 hrsz-ú ingatlan Zk övezetre történő módosítását 
támogatja.

Felkéri  a  Planteus  Kft-t  (  8273  Monoszló,  Fő  u.  23),  hogy  a  településrendezési  eszközök 
készítésénél a tervben a módosítás szerepeljen.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2011. június 15.

Vella Zsolt polgármester Gazdag  Gábor és Gazdag Szilvia kérelme : Kéri a 898/2 és a 1029/13 hrsz-ú 
ingatlanok közös jogi telekhatárán húzódó övezeti határvonal áthelyezését a természetbeni 
telekhatárra.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a Gazdag Gábor és Gazdag Szilvia kérelme elutasításra 
kerüljön, az kézfeltartással szavazzon. 

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

82/2011. (V.24) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdag Gábor és Gazdag Szilvia 
övezeti határ módosítására vonatkozó kérelmét elutasítja, mivel a kérés ellentétes Ábrahámhegy 
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és 
vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 27/2005 (VIII.18) TNM 
rendelettel.
 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2011. június 15.

11.Kiss Ferenc övezeti besorolás változás miatti kárigénye.   

Vella Zsolt polgármester  
Kiss Ferenc képviseletében Gulyás Balázs ügyvéd megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát 
azzal, hogy a 2739 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása megváltozott, emiatt a volt tulajdonos ingatlanát 
alacsonyabb áron tudta értékesíteni és a különbözeti összeget valamint az ügyvédi díj megtérítését 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata által kéri megtéríteni. A megkeresésben hivatkozik 
mellékletekre, melyeket a levélhez nem csatoltak.
A megkeresés alapján a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell nyilatkozni az anyagi 
kár megtérítését illetően.

Az ingatlan vonatkozásában a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 18/2005 (XII.15) számú 
rendelet elfogadásakor történt az övezeti besorolás módosítás.
A besorolás módosítása Ábrahámhegy Község Önkormányzata részére kötelező erejű volt mivel 
Ábrahámhegy vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról 
és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 27/2005 (VIII. 16.) TNM rendelet az 
Önkormányzat rendeletére nézve kötelező erejű. 
A Képviselő-testület nem alkothat olyan rendeletet, mely ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. A 
jogszabály alkotási hierarchia alapján a miniszteri rendelet magasabb szintű jogszabály, mint az 
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Önkormányzati rendelet. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII tv. 30 §. határozza meg a 
kártérítésre vonatkozó szabályokat.
Fentiek alapján a beadványozónak keletkezhetett kára, melyet nem Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata okozott, hanem a Magyar Állam, így álláspontom alapján a kártérítési peres eljárást is 
az Állammal szemben kell megindítani.

Soltész Attila címzetes főjegyző   A kárigény benyújtása elévült,  az elévülési idő  5 év. A képviselő-
testület a Rendezési Terv esetében övezeti átsorolást tehet és nem biztos, hogy ez minden 
ingatlantulajdonos támogatását élvezi. A beadványozónak keletkezhetett kára, melyet nem 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata okozott, hanem a Magyar Állam és a kártérítési peres eljárást is 
az Állammal szemben kell megindítania.

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a 2739 hrsz-ú ingatlan övezeti 
besorolás módosítása miatti kárigény elutasításra kerüljön, 
 az kézfeltartással szavazzon. 

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

83/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Ferenc / 1026 Budapest, Herman 
Ottó  u.  40.  /  képviseletében  Dr.  Gulyás  Balázs  ügyvéd  által   2011.  május  10-én  benyújtott 
Ábrahámhegy  2739  hrsz-ú  ingatlan  övezeti  besorolás  módosítása  miatti  kártérítési  igényt 
elutasítja.

A besorolás módosítása Ábrahámhegy Község Önkormányzata részére kötelező erejű volt, mivel 
Ábrahámhegy vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének 
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 27/2005 (VIII. 
16.) TNM rendelet az Önkormányzat rendeletére nézve kötelező erejű. 
Az önkormányzat a törvény alapján módosította a Rendezési Tervet, ennek okán felelősség nem 
terheli.

Tájékoztatja a beadványozót, hogy a kártérítési igénnyel álláspontja szerint a Magyar Államhoz 
kell fordulnia.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2011. június 10.

12.Pro Ábrahámhegy Alapítvány 2010. évi beszámolója.   

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő- testülete, mint alapító 1992. évben elhatározta, hogy 
alapítványt hoz létre PRO Ábrahámhegy Alapítvány névvel. 
Az Alapítvány Alapító Okiratának 8./ pontja alapján az Alapítvány évente beszámol az alapítónak és a 
csatlakozóknak a támogatási eszközök, források felhasználásáról. 
A PRO Ábrahámhegy Alapítvány 2011.  április  28-án tartott  éves  ülésén az  Alapítvány 2010.  évi 
pénzügyi beszámolóját is tárgyalta és elfogadta. 
Kéri a Képviselő testületet, hogy a PRO Ábrahámhegy Alapítvány 2010. évi  pénzügyi beszámolóját 
elfogadni szíveskedjenek. 

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a Pro Ábrahámhegy Alapítvány 
2010. évi pénzügyi beszámolója elfogadásra kerüljön, 
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 az kézfeltartással szavazzon. 

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

84/2011. /V. 24./ Kt. határozat
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint alapító, a PRO Ábrahámhegy 
Alapítvány 2010. évi pénzügyi beszámolóját megismerte, és azt elfogadja. 

Felelős: Vella  Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal

13.Pro Ábrahámhegy Alapítvány tagválasztás.   

Vella Zsolt polgármester  
 A PRO Ábrahámhegy Alapítvány 2011. április 28-án tartott éves ülésén új tag választására került sor. 
Dr.  Nádori  László kuratóriumi  tag halála  okán szükségessé  vált  új  tag választása.  Az Alapítvány 
kuratóriuma  új  tagként  Szőke  Barnánét  8256  Ábrahámhegy,  Honvéd  u.  21.  szám  alatti  lakost 
javasolta. 
Az Alapítvány kuratóriumának tagjaiban történő változáshoz Ábrahámhegy Község Önkormányzat 
képviselő-  testülete,  mint  alapító  határozata  szükséges.  Az  Önkormányzat,  mint  alapító 
foglalkoztatásában lévő személy nem lehet az alapítvány kuratóriumának tagja.  
Beszélt Szőke Barnánéval , aki mondta, hogy sok az elfoglaltsága és örülne ha a képviselő-testület 
más személyt találna helyette. Herceg Tamás vállalta ezt a feladatot és ezért őt javasolja új tagként .

Vella  Zsolt  polgármester Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  Herceg  Tamás  legyen  az 
alapítvány kuratóriumának tagja,
az kézfeltartással szavazzon. 

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

85/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint alapító, a PRO Ábrahámhegy 
Alapítvány kuratóriuma tagjának Herceg Tamás  8256 Ábrahámhegy, Patak u. 44. szám alatti 
lakost új tagként elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

14.  Salföld község csatlakozása a Révfülöpi védőnői körzethez ügyben hozzájáruló nyilatkozat   
adása. 

Vella Zsolt polgármester  
Révfülöp  Önkormányzat  megkereste  Önkormányzatunkat  azzal,  hogy  Salföld  Önkormányzat 
kezdeményezte a révfülöpi védőnői körzethez történő csatlakozását. Tekintettel arra, hogy a révfülöpi 
védőnői körzet működési engedélyének módosításához nem elegendő a révfülöpi képviselő-testület 
döntése, ezért kérik, hogy a védőnői körzetben lévő Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok 
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Képviselő-testületei  a  védőnői  körzethez  történő  csatlakozási  lehetőségéről  döntést  hozni 
szíveskedjenek.
A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  Balatonfüredi, 
Balatonalmádi,  Tapolcai,  Sümegi  Kistérségi  Népegészségügyi  Intézete  a  11-2/2011.  számú 
határozatával a Kővágóőrsi védőnői körzet működési engedélyét ideiglenesen 2011. május 31. napjáig 
állapította  meg.  Az ÁNTSZ Balatonfüredi,  Balatonalmádi,  Tapolcai,  Sümegi  Kistérségi  Intézete  a 
28-7/2010.  számon  a  védőnői  körzet  módosításához  szakmai  véleményt  adott  ki,  mely  alapján 
figyelembe  véve  a  település  szerkezetét,  a  lakosság  összetételét  és  egészségi  állapotát,  a  nagyon 
alacsony pontszámmal rendelkező Kővágóörsi körzet további működését nem javasolják. A védőnői 
körzetek összevonása jelentene megoldást,  mely alapján Kövágóörs és Kékkút  részére a köveskáli 
védőnői körzethez, míg Salföld részére a révfülöpi védőnői körzethez való csatlakozást javasolta.
A  fent  hivatkozott  és  csatolt  szakmai  vélemény  és  működési  engedély  alapján  kezdeményezte  a 
révfülöpi védőnői körzethez való csatlakozást Salföld Önkormányzata.
Dr.  Szabó Tímea kövágóörsi  körjegyző tájékoztatása alapján a Kékkúti  és Kövágóörsi  települések 
Köveskáli  védőnői  körzethez  történő  csatlakozását  az  ÁNTSZ  vezető  védőnője  addig  nem 
engedélyezi, míg Salföld település csatlakozása a révfülöpi védőnői körzethez nem biztosított.

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy Salföld település a révfülöpi 
védőnői körzethez csatlakozzon,
 az kézfeltartással szavazzon. 

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

86/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  védőnői  körzet 
megszűnése  okán  és  az  ÁNTSZ  Balatonfüredi,  Balatonalmádi,  Tapolcai,  Sümegi  kistérségi 
Intézetének  állásfoglalása  alapján,  hozzájárul  Salföld  településnek  a   révfülöpi  védőnői 
körzethez történő csatlakozásához. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

15.   Tatay Sándor Általános Iskola nyílt napokra támogatási kérelme.  

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megkereste támogatási kérelmével a Tatay Sándor Általános 
Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.).
Az  Önkormányzat  a  3/2011.  (II.14.)  költségvetési  rendeletébe  700.000.-  Ft  keretet  biztosít 
alapítványok,  egyesületek  és  civil  szervezetek  támogatására,  amelyből  280.  000.-  Ft  került  eddig 
kifizetésre és 20.000.- Ft szándéknyilatkozat formájában került elköltésre.

Vella  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  a  tavalyi  összeggel  támogassák  az  iskolát.  Szavazásra 
bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a   Tatay  Sándor  Általános  Iskola  nyílt  napokra    25.000  Ft 
támogatásban részesüljön, az kézfeltartással szavazzon. 

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

87/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tatay Sándor Közös Fenntartású 
Általános  Iskola  (8258  Badacsonytomaj,  Kert  u.  8.)  kérelmét  megismerve,  döntése  szerint 
egyszeri  25.000- Ft összegű anyagi támogatásban részesíti.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  2011. június 5. 

16.   Csörgey Titusz halálának 50. évfordulójára szoborkészítés tárgyában döntéshozatal.   

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát  megkereste támogatási kérelmével  a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület.
A képviselő testület 2011. március 31. ülésén szándéknyilatkozatban rögzítette hogy Csörgei Titusz 
halálának 50. évfordulójára készülő szobor elkészítéséhez 20.000 Ft támogatást nyújt utólagosan. A 
testületi határozatot megküldtük, de  elmondták, hogy a szobor csak akkor készülhet el, ha az összes 
pénz összegyűlik.  Kérik a Tisztelt  –Képviselő testületet  hogy a támogatást  ne utólag hanem előre 
utalja el az Önkormányzat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  Csörgey Titusz halálának 50. 
évfordulójára készülő szoborhoz 20.000 Ft támogatást nyújtsanak,   
 az kézfeltartással szavazzon. 

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

88/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  58/2011. (III. 31.) Kt. határozatát 
visszavonja, amelyben  döntött arról:

Szándéknyilatkozatban rögzíti, hogy Csörgei Titusz halálának 50. évfordulójára készülő szobor 
elkészítéséhez, annak megalkotása után egyszeri 20.000 Ft összegű anyagi támogatást nyújt. 

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a szobor elkészítéséhez 20.000 
Ft támogatást nyújtsanak, az kézfeltartással szavazzon. 

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

89/2011. /V. 24./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar  Madártani  és 
Természetvédelmi Egyesület  kérelmét megismerve, döntése szerint egyszeri 20.000.- Ft összegű 
anyagi támogatásban részesíti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: június 15.
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17.Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról   
szóló Megállapodás és Alapító Okirat módosítása. 

Vella  Zsolt   polgármester Révfülöp  Nagyközség  Polgármesteri  Hivatal  Jegyzője  megküldte  a 
Révfülöp  és  Térsége  Napközi  Otthonos  Óvoda  Intézményfenntartó  Társulás  létrehozásáról  szóló 
Megállapodás és Alapító Okirat módosításának anyagát – melyet a testületi tagok megkaptak - és kéri, 
hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok fogadják el. 
Tudomása szerint nem tagja az önkormányzat a  révfülöpi óvoda Intézményirányító Társulásnak. 

Gáspár József képviselő  Ábrahámhegy község a révfülöpi iskolai Intézményirányító Társulásnak volt 
tagja, de onnan kiléptek azzal, hogy badacsonytomaji társulási tagok és a badacsonytomaji  óvodában 
voltak  társulási tagok. 

Vella Zsolt polgármester  Miért merült fel, hogy lépjenek be a révfülöpibe? 

Gáspár József képviselő  Végig kellene nézni, annak idején arról volt szó, hogy legalább három 
település legyen egy társulásban. Az óvodában benne van Salföld, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, az 
iskolában Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, és Salföld nincs benne.  

Vella Zsolt polgármester  Azért léptünk ki a révfülöpi iskolából, mivel nem lehetünk benne két 
társulásban, most hogyan lépjünk be, amikor a badacsonytomaji óvodában vagyunk tagok.    

Gáspár József képviselő Kéri a jegyzőt, tájékozódjon, hogy két társulásnak lehetnek-e tagjai és egy 
társulásban hány tagnak kell lenni, kettőnek vagy háromnak. 

Vella Zsolt polgármester  Azért léptek ki, mivel az volt a kistérségi javaslat, hogy nem lehetnek benne 
kettő társulásba, most az óvodába lépjenek be? 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  A küldött anyag szerint tagok vagyunk a révfülöpi óvodában, 
2005. január 1.től Gáspár József polgármester írta alá. 

Gáspár József képviselő  Ő  az óvoda  egyetlen egy intézményfenntartó társulási ülésén nem volt 
Révfülöpön, 5 éve ő sem volt és Vella Zsolt polgármester sem volt.

Zavari Judit képviselő  Itt három önkormányzat van felsorolva, lehet hogy három tag kell.

Gáspár József képviselő  Régebben nem foglalkoztak vele, hogy hány társulásnak tagja az 
önkormányzat, de amikor elkezdődött a társult intézmények támogatása, akkor rájöttek, hogy ugyanaz 
a község három társulásban is aláírt. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző  A társulásban történő feladatellátásra  plusz normatívát kaptak, ezért 
minden önkormányzat társult egymással. 

Kovács József alpolgármester  A költségvetéshez tárgyalásához meg kellene hívni Ábrahámhegy 
önkormányzatát, ha tagja a társulásnak. 

Gáspár József képviselő  Egyetlen olyan jegyzőkönyvet mutassanak, ahol a révfülöpi óvoda 
költségvetését elfogadták valamelyik évben.   

Soltész Attila  címzetes főjegyző  Amennyiben jogilag tagja az önkormányzat a révfülöpi óvodai 
intézményirányító társulásnak, akkor mi az oka annak eddig meghívót sem küldtek és az elmúlt évek 
alatt a társulás költségvetése, zárszámadása, hogy került elfogadásra.  
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Vella Zsolt polgármester   Felkéri a jegyzőt, hogy tájékozódjon az ügyben.   

Tájékoztató
18.    A  2011. I. negyedévi 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  2011. I. negyedévi képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló  beszámoló jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a 2011. I. negyedévi képviselő-
testületi határozatokról szóló beszámoló elfogadásra kerüljön, 
 az kézfeltartással szavazzon. 

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

90/2011. /V. 24./ Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti és 
Működési  Szabályzatáról szóló  1/2011. /I. 31./ rendeletének  16. §. 1./ bekezdése alapján a  2011. 
I. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal. 

19.  Vegyes ügyek.  

Dr. Füsthy Zsolt  ügyvéd úr leveléről  tájékoztatás.

Vella Zsolt polgármester  Dr. Füsthy Zsolt  ügyvéd úr E-mailben tájékoztatást kért arról, hogy a 
képviselő-testület hozott-e olyan döntést, amely felhatalmazza arra, hogy a megkeresett hatóságokhoz 
írásban is sürgető ill. az ügy – Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékálla, Monoszló, Balatonhenye 
szennyvízcsatornázásának vízjogi létesítési engedélye -   állásáról tájékoztatást kérő levelekkel 
fordulhasson. 
Telefonon beszélt az ügyvéd úrral, aki mondta, hogy a szerződésben foglaltakat teljesítette és a 
továbbiakhoz meghatalmazást kér. Egy óra munkadíja 16.000 Ft. 

A képviselő-testület konszenzusa alapján az ügyvéd úr a szerződés alapján a ténylegesen elvégzett 
munkáról csatolja be a dokumentumokat három nap múlva, mivel az önkormányzatnak nincs 
tudomása arról, hogy a hatóságok mit reagáltak a megkeresésre, amelyeknek határideje harminc nap. 
Az ügyvéd úr válasza után fognak tárgyi ügyben dönteni. 
Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékálla, Monoszló, Balatonhenye szennyvízcsatornázásának vízjogi 
létesítési engedélye ügyében figyelembevették az 5 település kérését, azt is figyelembevették, hogy 
átfolyik a Burnót-patakon a tisztított szennyvíz. Az önkormányzatnak szükséges azt tudni, hogy 
milyen védelmet lehet beépíteni a rendszerbe, mivel a víz befolyik a strandra. 

Vella Zsolt  polgármester  Az ülést 21.00 órakor bezárja. 
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k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Kovács József alpolgármester 
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