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

Ikt.szám: Á. 29-93 /2011. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i nyilvános 
ülésén. 

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

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

Meghívottként: 
Soltész Attila címzetes főjegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Németh Ferenc Planteus Kft képviseletében 

Vella  Zsolt  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  testület  5  fővel 
határozatképes, 16.00 órakor az ülést megnyitja. 

Javasolja  a  meghívóban  szereplő  napirenddel  ellentétben  olyan  sorrendben  tárgyalni,  hogy  első 
helyre a településrendezési terv módosítási kérelmek kerüljenek, tekintettel a Planteus Kft részéről 
jelen lévő  Németh Ferenc Úrra. 

1. Településrendezési terv módosítására vonatkozó beadványokról döntéshozatal
2. Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása
3. Önkormányzat  2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása
4. Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
5. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
6. Helyi adórendelet megtárgyalása
7. Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása
8. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról

szóló rendelet felülvizsgálata 
9. Révfülöp Önkormányzat és Ábrahámhegy Önkormányzat közötti 

iskolabusz megállapodás elfogadása
10. Strandi kiviteli terv készítésére érkezett ajánlatokról döntéshozatal
11. 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
12. Gyermekorvosi és fogorvosi ellátás közös fenntartására  megállapodás
13. Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlan megosztása 

14. Nyugdíjasok karácsonyi rendezvényének előkészítése 
15. Körjegyzőség 2012. évi kiemelt céljainak meghatározása
16. Jelentés a 2011. III. negyedévi határozatokról 
17. Tájékoztató 
- Növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta alábbi: 

157/2011. (XI. 30.) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 30-i 
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Településrendezési terv módosítására vonatkozó beadványokról döntéshozatal
2. Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása
3. Önkormányzat  2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása
4. Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
5. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
6. Helyi adórendelet megtárgyalása
7. Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása
8. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról

szóló rendelet felülvizsgálata 
9. Révfülöp Önkormányzat és Ábrahámhegy Önkormányzat közötti 

iskolabusz megállapodás elfogadása
10. Strandi kiviteli terv készítésére érkezett ajánlatokról döntéshozatal
11. 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
12. Gyermekorvosi és fogorvosi ellátás közös fenntartására  megállapodás
13. Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlan megosztása 

14. Nyugdíjasok karácsonyi rendezvényének előkészítése 
15. Körjegyzőség 2012. évi kiemelt céljainak meghatározása
16. Jelentés a 2011. III. negyedévi határozatokról 
17. Tájékoztató 
- Növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről

Határidő: azonnal.
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

1.) Településrendezési terv módosítására vonatkozó beadványokról döntéshozatal

Vella Zsolt polgármester: átadja a szót a Planteus Kft képviseletében jelen lévő Németh Ferenc 
településtervezőnek. 

Németh  Ferenc:   elöljáróban  elmondja,  hogy  a  közlekedési  felülvizsgálat  a  tűzoltók  részéről 
megtörtént melyet megkaptak a közlekedéstervezők. 

Vella  Zsolt  polgármester:  kérdezi,  hogy  a  71-es  főközlekedési  út  és  a  Patak  utca  deltájában 
kialakítandó esetleges körforgalom ügyében történtek-e előrelépések. 

Németh Ferenc:  a rendezési tervben szabályozási vonalakkal a helye biztosítva lesz.

Vella Zsolt polgármester: kéri, hogy a benyújtott kérelmeket sorban tárgyalják. 

a.) 
Németh  Ferenc:  Horváth  Gábor  kérelmezi  a  vízgazdálkodási  övezet  építési  szabályainak 
megállapítását a helyi építési szabályzatban, a törvénynél szigorúbb előírásokkal maximum 2 db 15 
m2-es építmény építésének lehetőségével. A Balaton-parti sávokban a Balaton törvény alapján csak 
15  m2-es  lábakon  álló,  tetővel  ellátott   esőbeálló  építhető.  

Soltész Attila címzetes főjegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezen ingatlan csoport esetében több 
érdeklődés, bejelentés volt  az ott  zajló területfeltöltések, lekerítések ügyében. A művelési ág és a 
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tényleges  használat  tárgyában  vizsgálatot  indított  a  földhivatalnál,  illetve  az   építés-hatóságnál.  
A vizsgálatok lezárultak és  minden rendben találtak. 

Vella Zsolt polgármester: javasolja a kérelem támogatását. 

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

158/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településrendezési 
eszközök  módosításánál  a  Helyi  Építési  Szabályzatban  a  V-g  tómedren  kívüli 
vízgazdálkodási  területet a 2000 évi CXL törvény 34.§-a és 4/B .§ f) bekezdése alapján 
kívánja szabályozni. 

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

   b.) 
Németh  Ferenc: Kandikó Ákos kéri az 557/14 hrsz-ú ingatlan beépítési lehetőségének 15%-ról 25%-
ra emelését. A kérés teljesítése esetén a település teljes belterületének átvizsgálására lenne szükség.
Szakmailag az lenne indokolt, hogy a település széle felé haladva ne sűrűsödjenek a beépítettségek, 
javasol 1000 m2 –es oszthatósági és 25 %-os beépíthetőségi lehetőséget biztosítani. 

Vella Zsolt polgármester:  meg kell vizsgálni azt, hogy további ingatlanok érdekeit nem-e sérti  ez a 
változtatás. Javasolja a kérelem támogatását. 

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

159/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településrendezési 
eszközök módosításánál az Ábrahámhegy 557/14 hrsz-ú ingatlant is tartalmazó övezet 
beépítési lehetőségének növelését támogatja. 

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

c.) 
Németh Ferenc Tóth László kéri az Ábrahámhegy Rezeda utca 6. ingatlan Balaton felőli oldalán lévő 
2759 hrsz-ú ingatlan gyalogos sétány megszüntetését. Magasabb szintű jogszabály nem engedélyezi 
ennek a kérelemnek a teljesítését. 

Vella Zsolt polgármester: javasolja a hivatkozott rendelet alapján a kérelem elutasítását. 

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

160/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településrendezési 
eszközök  módosításánál  az  Ábrahámhegy  2760  hrsz-ú  ingatlan  megszüntetési  jellel 
való ellátását nem támogatja. 
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Indoklás:  Az  Ábrahámhegy  2760  hrsz-ú  ingatlant  a  27/2005  (VIII.  16.  )TNM  rendelet 
szerint  zöldterületnek  szabályozott  terület,  melyet  a  hatályos  településrendezési 
eszközök helyesen szintén annak jelöl, ennek módosítására jelenleg nincs lehetősége 
az önkormányzatnak.

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

d.)
Németh  Ferenc: Grafleitner  Lőrinc  kéri  az  Ábrahámhegy  091/23  hrsz-ú  ingatlan  úttal  történő 
megközelítési lehetőség biztosítását szabályozási vonallal. Útkiszabályozásra ezen a területen nincs 
lehetőség  ebben  az  esetben  a  tulajdonostársaknak  kell  megegyeznie  egy  saját  használatú  út 
kialakítása ügyében. 

Vella Zsolt polgármester:  az elmondottak alapján a kérelem teljesítésére nincs lehetőség, ezért nem 
javasolja azt támogatni. 

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

161/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  útszabályzás  jelölését  az 
Ábrahámhegy 091/23 hrsz-ú ingatlan megközelítésére nem támogatja.

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

e.) 
Németh Ferenc:  Kvarc-Ásvány Kft kérelmezte a bánya homokszárító épületének fennmaradása és 
homoktárolóval való bővítése érdekében építménymagasság 22 méterre emelését, a kül- és belterület 
határának módosítását, valamint a településrendezési terven övezeti jellel el nem látott Ábrahámhegy 
1423/4 hrsz-ú ingatlant is magába foglaló övezet Köu övezetként való jelölését. Az üzemépületeket 
Ábrahámhegy  központi  belterület  felől  megközelítő  út  valós  állapotnak  megfelelő  övezeti 
határvonalainak szerepeltetését,  továbbá Kisörspuszta településrész irányába a meglévő 10 méter 
széles út szerepeltetését, szabályozását. 
A kérelmező  kéréseit  alá kell támasztani észérvekkel, hogy a szakhatóságoknál minél kivitelezhetőbb 
legyen. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:   ezen  ingatlanok  „bányatelek”  besorolásúak,  az  új  tároló 
megépítésével csökkenne a légszennyezés. 

Vella Zsolt polgármester: javasolja a kérelem támogatását. 

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

163/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületet  a  településrendezési 
eszközök  módosításánál  a  Kvarc-Ásvány  Kft  által  benyújtott  építménymagasság 
növekedés,  bel-külterületi  határvonal  kiigazítűs  és  Köu  övezet  valós  állapotnak 
megfelelő ábrázolását támogatja. 
Felkéri a Planteus Kft-t (8273 Monoszló, Fő u. 23.) hogy a településrendezési eszközök 
készítésénél a tervben a módosítás szerepeljen. 
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Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2011. december 15. 

f.) 
Németh Ferenc: Németh Anita kéri az Ábrahámhegy 091/25, 091/12, 091/9, 091/1 hrsz-ú ingatlanok 
úttal  történő megközelítési  lehetőség biztosítását  szabályozási  vonallal.  Elmondja,  hogy ebben az 
esetben  sem  lehetséges  az  útkiszabályozás,  ugyan  úgy,  mint  a  091/23  hrsz-ú  ingatlan 
vonatkozásában. 

Vella Zsolt polgármester: a kérelem nem teljesíthető, így nem javasolja támogatásra. 

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

163/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  útszabályzás  jelölését  az 
Ábrahámhegy  091/25,  091/12,  091/9,  091/1 hrsz-ú  ingatlanok  megközelítésére  nem 
támogatja.

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

g.) 

Németh  Ferenc:  Berki  Józsefné  kérelmezi  az  Ábrahámhegy  182,  hrsz-ú  ingatlan  jelölt  részének 
útmegszüntető jellel való jelölését.   Utat csak abban az esetben lehet megszüntetni, ha az mások 
érdekeit nem sérti. A környező ingatlanok tulajdonosaitól szükséges egy beleegyező nyilatkozat, hogy 
az út megszüntetéséhez hozzájárulnak, vagyis szükséges nyilatkoztatni a 186/1 hrsz-ú ingatlan, illetve 
az út tulajdonosát. 

Vella Zsolt polgármester: javasolja a kérelem támogatását. 

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

164/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településrendezési 
eszközök módosításánál az Ábrahámhegy 182 hrsz-ú út jelölt részének útmegszüntetési 
jellel való szerepeltetését 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. december 15.

e.)
Németh Ferenc: Zavari Pálné kérelmezi az 571 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlését. 

Vella Zsolt polgármester: a kérelem elfogadását támogatja. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta alábbi: 
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165/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközök 
módosításánál  az  Ábrahámhegy 571  hrsz-ú  ingatlant  érintő   jelenlegi  útszabályozás 
törlését kéri. 
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. december 15.

Soltész Attila címzetes főjegyző:  csak szóbeli  megkeresés volt  olyan belterületi  ingatlan esetében, 
amely  vízgazdálkodási  területen  van,  de 10 évnél  régebbi  épület  áll  rajta.  Állagmegóvás  céljából 
lehetne-e felújítást végezni az ilyen jellegű ingatlanokon. 

Németh  Ferenc:  ezek  az épületek  kizárólag  vízgazdálkodást  kell,   hogy szolgáljanak.  Véleménye 
szerint az épület karbantartására van lehetőség. 

Soltész Attila címzetes főjegyző: javasolja, hogy a testület hozzon olyan tartalmú döntést, hogy a mai 
ülést követően már nem fogad be javaslatokat, kéréséket a településrendezési tervvel kapcsolatosan. 

Vella Zsolt polgármester: javasolja a Jegyző Úr által elmondott tartalmú határozat meghozatalát. 

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

166/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  a  településrendezési  eszközök  módosítására 
vonatkozó kérelmeket 2011. december 1. napjától már nem fogad be. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Vella Zsolt polgármester. 

2.) Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  ismerteti  a  Körjegyzőség  2011.  III.  negyedévi  költségvetési 
végrehajtásáról szóló előterjesztést. 

Vella Zsolt polgármester: a jövőben mindenképpen javasolja felülvizsgálni a gáz energiát. 
Javasolja elfogadásra a Körjegyzőség III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadását. 

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

167/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2011.  I-III. 
negyedévi költségvetés teljesítését megismerte és 27.591 e Ft bevételi és 27.222 e Ft 
kiadási főösszeggel elfogadja.
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Felelős:  Vella Zsolt polgármester
   Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő: azonnal. 

3.) Önkormányzat  2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása

Vella Zsolt polgármester: ismerteti az Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetési 
végrehajtásáról készült előterjesztést, javasolja elfogadásra. 

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

168/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I-
III. negyedévi költségvetését megismerte, 124.536 e Ft bevételi és 94.662 e Ft kiadási 
főösszeggel elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

4.) Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:   tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Körjegyzőség  2012.  évi 
költségvetési  koncepció  számszaki  részének  leegyszerűsítésének  oka  az,  hogy  az  állami 
finanszírozás  még  nem  ismert,  illetve  az  önkormányzati  törvény  módosítása  sem  került  még 
elfogadásra. A járási hivatalok létrehozása 2012. év második felében várható, előzetes tájékoztatások 
alapján  valószínűsíthető,  hogy  vonnak el  feladatokat  és  ezáltal  támogatást  is,  így  nagyon  sok  a 
bizonytalanság a jövő év vonatkozásában. A Körjegyzőség létszám állományában lévő kettő gyesen 
lévő  dolgozó  2012.  év  elején  munkába  áll  és  így  párhuzamos  munkavégzés  fog  történni 
előreláthatólag kettő hétig.

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

169/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2012.  évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal. 

5.) Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása

Vella Zsolt  polgármester:  ismerteti  az önkormányzat  2012. évi  költségvetési  koncepciójára készült 
előterjesztést,  kérdezi  a  képviselő-testülettől,  milyen  beruházásokat  szerepeltessenek  a 
koncepcióban. 

Fedőné  Vodenyák  Katalin  képviselő:  javasolja  a  2011.  évben  betervezett  beruházásokat  is 
szerepeltetni a koncepcióban. 

Vella Zsolt polgármester: javasolja még szerepeltetni a koncepcióban a Honvéd , Akácfa utca, illetve 
Napsugár köz közvilágításának tervezését és kivitelezését. 
Javasolja  az  elhangzottak  alapján  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetési  koncepciójának 
elfogadását. 

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

7



170/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal. 

6.) Helyi adórendelet megtárgyalása

Vella Zsolt polgármester: ismerteti az adórendelet vonatkozásában készült előterjesztést. Az adóügyi 
előadóval történt előzetes egyeztetést követően javasolja, hogy 2012. évre a helyi adókat a testület ne 
módosítsa. 

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

171/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  helyi adót 2012. évre
vonatkozóan nem kívánja módosítani.

Határidő: azonnal.
Felelős: Vella Zsolt polgármester. 

7.) Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása

Vella Zsolt  polgármester:  A DRV Zrt.  megkereste  Ábrahámhegy Község Önkormányzatát,  hogy a 
csatornaszolgáltatási  díjról  szóló  2012  évre  vonatkozó  rendeletét  küldje  meg az Önkormányzat  a 
részükre  annak  érdekében,  hogy  a  díjmértékek  szerepeltetésre  kerülhessenek  a  számlákban  az 
Önkormányzat rendelete alapján. A levél mellékleteként megküldött díjak az alábbiak:

 Díj alternatívák:
- 2 tényezős: Lakosság: 500 Ft/m3   Közület: 500 Ft/m3   + Rendelkezésre állási díj: 500 Ft / hó   
- 1 tényezős: Lakosság: 681 Ft/m3       Közület: 681 Ft/m3   

Az  elosztás  a  kéttényezős  díj  esetén  a  legalább  havonta  2,777  m3-  nél  több  szennyvizet 
kibocsátóknak kedvez.  Amennyiben az egytényezős  verziót  választja  az Önkormányzat  abban  az 
esetben mindenki az elfogyasztott mennyiség után fizet köbméterenként a 681 Ft +Áfát .
Az egytényezős díj  választása esetén a lakossági fogyasztók közül  a több szennyvizet  kibocsátók 
járnak rosszabbul ( 2-fő fölötti családok ) a két tényezős díj esetén a kevés szennyvizet használók
 (nyaralók, és egyedülálló nyugdíjasok)     A jelenleg érvényben lévő rendeletben szereplő díj  2012. 
január 1. napján hatályát veszti helyébe a jelen módosítással elfogadásra kerülő díj lép.

Kovács József alpolgármester:  mindig az volt az alapelv, hogy az önkormányzat a kis nyugdíjasakat 
támogassa. 

Vella Zsolt polgármester:  javasolja továbbra is a 1 tényezős díj alkalmazását és az erre vonatkozó 
rendelet tervezet elfogadását. 

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

13/2011. (XII.07.) számú rendelet 
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Csatornaszolgáltatás díjáról szóló 15/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  javasolja,  hogy  az  önkormányzat   hozzon  döntést  arról,  hogy 
amennyiben az állami támogatás nem kerül megítélésre abban az esetben a fogyasztói díjakban, vagy 
pedig a koncessziós (eszközhasználati díj) díjból történik a kompenzáció. 

Vella Zsolt polgármester: a Jegyző Úr által javasoltakra kéri a testület szavazását. 

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

172/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  amennyiben  a 
szennyvízcsatorna  hálózat  használatára  vonatkozó  állami  támogatás  nem  kerül 
megítélésre az abból adódó kiesést a fogyasztói díjakban kívánja érvényesíteni.

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

8.) A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelet 
felülvizsgálata 

Vella  Zsolt  polgármester:  ismerteti  a  napirendre vonatkozó előterjesztést.  Tájékozatja  a  testületet, 
hogy a mai napon Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás ülésén részt vett Czaun János a 
Konzorcium Elnöke is és tájékoztatta a jelenlévő polgármestereket, hogy 2012. január 1-től elindul az 
üzem. Bemutatta az Elnök Úrnak, hogy az elmúlt egy évben milyen mennyiségű ügyirat keletkezett a 
szemétszállítás  kapcsán.  A  Remondis  Kft  nem képviseltette  magát  a  kistérségi  ülésen,  így  több 
polgármester  társával  együtt  felkeresik  az  ügyvezetőt,  hogy  a  2012.  évi  hulladékszállítás  milyen 
módon fog történni. 

Soltész  Attila  címzetes főjegyző:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy a  balatonrendesi,  illetve  a  salföldi 
testület  is  döntött  arról,  hogy írásban megkeresik a konzorciumot,  hogy a települések kivel  állnak 
jogviszonyban, jelenleg melyik rendszer  működik.. Attól függetlenül, hogy a királyszentistváni lerakó 
leégett  a  Remondis  Kft-nek  mint  a  konzorcium  tagjának,  illetve  ezen  a  területen  működő 
szolgáltatónak kellett volna, hogy biztosítsa az évi egyszeri ingyenes lomtalanítást. A díjmegállapító 
hatóság az önkormányzat,  a szolgáltató köteles lenne egy díjkalkulációt adni, illetve a rendeletben 
foglaltakat  betartani.  Az  üdülőtulajdonosok  részéről  nagy  az  ellenállás  és  a  felháborodás  a 
szemétszállítás ügyében, javasolja az általuk fizetendő 5 hónapot felülvizsgálni. 

Vella  Zsolt  polgármester:   összefoglalja  az  elhangzottakat,  mely  alapján  az  önkormányzat 
tárgyalásokat folytat a Remondis Kft-vel.

9.) Révfülöp Önkormányzat és Ábrahámhegy Önkormányzat közötti 
iskolabusz megállapodás elfogadása

Vella Zsolt polgármester: Mint ahogy már korábban is szó volt a Révfülöpi Általános Iskolába, illetve a 
Napközi  Otthonos  Óvodába   járó  salföldi,  ábrahámhegyi,  balatonrendesi,  pálkövei   gyermekeket 
iskolabusz  működtetésével  önkormányzatunk  tudná  szállítani,  ezáltal  nagyobb  biztonságot  és 
kényelmet nyújtva az igénybe vevő gyermekek számára. 
Azon gyermekek, akik a másik alternatívaként szóba jöhető Badacsonytomaj Iskolába, Óvoda járnak, 
vagy a későbbiekben járnának ugyancsak iskolabusz működtetésével Salföld Község Önkormányzata 
oldaná  meg.  Mivel  ezen   iskolabusz  működtetése  anyagi  kihatással  van  az  önkormányzatra  így 
egyeztetést  folytatva  Révfülöp  Nagyközség  vezetésével,  mint  gesztorral  és  kikérve  a  Tapolca  és 

9



Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulás  álláspontját,   -   2010.  évi  CLXIX.  törvényben  foglalt 
„autóbusszal  utaztatott  gyermekek,  tanulók  alapján  járó  támogatás  fajlagos  összegét  a  kistérség 
igényli le”, (2011-ben 80.000 Ft/fő/év)  majd azt 2011. évben a tanács döntése alapján 95 %-ban adja 
át a fenntartónak – lehetőség nyílik arra, hogy ezen támogatást a ténylegesen szolgáltatást elvégző 
számára  átadják.   Mindezek  figyelembevételével  készült  el  a  mellékletként  csatolt  megállapodás 
tervezet, melyet megküldött az önkormányzat  az érintett gesztor önkormányzatnak is. 

Vella Zsolt polgármester: javasolja a megállapodások elfogadását. 

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

173/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzata elfogadja az 1. számú mellékletben beterjesztett 
megállapodást, mely szerint Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, mint a Révfülöp és 
Térsége Intézményirányító Társulás gesztora iskolabusz szolgáltatás címén a 2010. évi 
CLXIX.  törvény  8.  melléklet  2.2.1.  ba.)  pontja  szerint  járó  támogatás  95  %-át 
Ábrahámhegy  községre  átadja  mint  az  iskolabuszt  szolgáltatást  működtető 
önkormányzatnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vella Zsolt polgármester.

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

174/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzata elfogadja az 1. számú mellékletben beterjesztett 
megállapodást, mely szerint Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, mint a Révfülöp és 
Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás  gesztora iskolabusz szolgáltatás címén a 
2010. évi CLXIX. törvény 8. melléklet 2.2.1. ba.) pontja szerint járó támogatás 95 %-át 
Ábrahámhegy  községre  átadja  mint  az  iskolabuszt  szolgáltatást  működtető 
önkormányzatnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vella Zsolt polgármester.

10.)Strandi kiviteli terv készítésére érkezett ajánlatokról döntéshozatal

Vella Zsolt polgármester: a községi  strandon  a meglévő kabinsor helyére egy modern öltöző, mosdó, 
pelenkázó  és  internetes  helyiség  került  megtervezésre,  melyre  építési  engedéllyel  rendelkezik  az 
önkormányzat. Az építési engedélyben szereplő előírás, hogy a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 
22.§  (1)  bekezdése  alapján  kivitelezési  tervdokumentáció  készítése  szükséges.A  kivitelezési 
tervdokumentáció  elkészítésére  három  ajánlat  került  bekérésre,  mely  az  előterjesztés  mellékletét 
képezi.  Az épület  építése,  kivitelezése,  a tervdokumentáció elkészítése nélkül  nem kezdhető meg 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011  évi  költségvetésében  nem  került 
betervezésre ezen célra összeg. 
Javasolja, hogy az önkormányzat -  tekintettel az árra – a Tér-Metszet Kft-t bízza meg. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 
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175/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Tér-Metszet 
Építész és Mérnöki Iroda Kft ( 8300 Tapolca, Kossuth u. 6) ajánlatát az Ábrahámhegy 
1040  hrsz-ú  ingatlanon  építendő  új  kabinok,  öltöző,  vizesblokk,  akadálymentes  wc, 
pelenkázó  és  internetes  helyiség  kivitelezési  tervek  elkészítésére  810 000  Ft  +Áfa 
összegben.  

A Képviselő-testület a fenti összeget költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a tervezési szerződés aláírására.

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

11.)2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Soltész Attila címzetes főjegyző: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  92.§ (6) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőri tervet a képviselő-
testületnek az előző év november 15-éig kell jóváhagynia. Ennek megfelelően a Képviselő-testületnek 
szükséges állást foglalni a 2012. év Ábrahámhegy Község Önkormányzatát érintő belső ellenőrzési 
ütemtervének tartalmát illetően.
A Körjegyzőség hivatala az elmúlt  évek gyakorlatának megfelelően egyeztetést  kezdeményezett  a 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának (továbbiakban: Kistérség) belső ellenőrével 
Kövessiné Müller Katalinnal.
Mellékletként becsatolásra került  a Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás által megküldött 2012. 
évi belső ellenőrzés tervezése tárgyában érkezett levelük melyben leírják, hogy egy fő belső ellenőr 
látja el az ellenőrzési feladatokat így minden intézmény ellenőrzésére minden évben nincs lehetőség. 
Javasolja,   hogy  2011.  év  tekintetében  a  pénzkezelési  szabályzatban  meghatározottak  alapján 
ellenőrizzék a pénztárbizonylatok szabályszerűségét, aláírások helyességét, elszámolási előlegekkel 
való elszámolásokat.

Vella Zsolt polgármester: javasolja a belső ellenőrzési ütemterv elfogadását. 

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

176/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012.  évre  vonatkozóan  a 
belső ellenőrzési ütemtervet az alábbiak szerint fogadja el.

Felkéri  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulást,  hogy  belső  ellenőrzés 
keretében  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  esetében  2011.  évre  vonatkozóan  a 
pénzkezelési szabályzatban meghatározottak alapján ellenőrizze a pénztárbizonylatok 
szabályszerűségét, aláírások helyességét, elszámolási előlegekkel való elszámolásokat.

 
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester

                    Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal.

12.)Gyermekorvosi és fogorvosi ellátás közös fenntartására  megállapodás

Vella Zsolt polgármester:  Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkereste Ábrahámhegy Község 
Önkormányzatát,  hogy  a  fogorvosi  alapellátás  és  a  gyermekorvosi  ellátás  a  Kormányhivatal 
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Egészségpénztáránál Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld és Balatonrendes 
települések vonatkozásában egy finanszírozási körzetet alkot.  Fogorvosi ellátást dr. Szörtsey Zoltán, 
a gyermekorvosi ellátást dr. Sellyei  Ferenc végzi.  Az orvosi rendelők fenntartását Badacsonytomaj 
Város  Önkormányzata  finanszírozza.  2012.  január  1-től  a  rendelők  fenntartását,  a  közös  feladat 
ellátására tekintettel Badacsonytomaj Város Önkormányzata társulás útján kívánja működtetni. Nem 
javasolja elfogadni a megállapodást. 

Soltész Attila címzetes főjegyző: a megállapodás tervezetben hivatkozott jogszabály a szabad társulás
választásról rendelkezik az orvosi szolgáltatásnak nem kötelező fenntartója az önkormányzat.

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

177/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi  LXV. törvény 41. §. 81) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a 
helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV. 
törvény 8. §-ának rendelkezése alapján a fogorvosi alapellátás és gyermekorvosi ellátás 
közös fenntartására szóló megállapodást  nem fogadja el.

      Indoklás: az orvosi szolgáltatás fenntartása nem kötelező önkormányzati feladat.

Határidő: azonnal.
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

13.)Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlan megosztása 

Vella Zsolt  polgármester:  az  Önkormányzatnak a Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlanban ( volt 
szolgáltató területe 65/1000 tulajdoni  hányada van.  Az ingatlannal kapcsolatban Szekeres Norbert 
tulajdonostárs  kérelmére Badacsonytomaj  Város  Jegyzője  2010.  október  28.-án kelt  3/21-11/2010 
számú határozatával telekalakítási engedélyt adott ki, melyet Ábrahámhegy Község Önkormányzata 
megfellebbezett.  A  Badacsonytomaj  Város  Jegyzője  által  hozott  határozatot  a  Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  helybenhagyta.  Az ingatlan megosztásával  kapcsolatban Gelencsér Mihály ügyvéd 
megkereste a tulajdonostársakat, az ingatlan felosztása érdekében. Az engedélyezett telekalakítás, 
valamint  a  megküldött  szerződés  alapján  az  alábbiak  állapíthatóak  meg.  A  szerződés  alapján 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a 2900/12 hrsz-ú (kivett ipartelep megnevezésű) ingatlanban 
szerezne 13000/36001 tulajdoni  hányadot azaz 13000 m2 tulajdonjogot,  és 2900/11 hrsz-ú (kivett 
közforgalom  előtt  elzárt  magánút  megnevezésű)  ingatlanban  1/11  tulajdoni  hányadot  azaz 
megközelítőleg 122 m2-re tulajdonjogot. Az ingatlan jelenleg három övezetben van a Gksz-2 valamint 
Gksz-3 (Kereskedelmi szolgáltató terület) és az Má-3 (Mezőgazdasági területek) a szerződés alapján 
az  Önkormányzat  az  Má-3  területrészen  kapna  tulajdonjogot.  Az  ingatlanrészek  között  jelentős 
értékbeli  eltérés  van.  Az  ingatlan  vonatkozásában  megkapott  értékbecslés  alapján  az  ingatlan 
négyzetméter ára 2350 Ft-ra tehető. Az Önkormányzat vagyon nyilvántartása alapján az ingatlanrész 
értéke 870  e Ft. Salföld Község Önkormányzata 2011 november 11.-én egyeztetést folytatott le a 
többi érintett Önkormányzat megjelent képviselőivel ahol is megállapodtak abban, hogy megkísérlik az 
ingatlanrészt értékesíteni a tulajdonostársak részére, amennyiben nem kívánják megvásárolni, abban 
az esetben az értékarányos felosztáshoz járulnak hozzá.

Soltész Attila címzetes főjegyző:  A helyszínen tájékozódott az ingatlan vonatkozásában, a rendezési 
tervben teljesen más a besorolása van az ingatlannak oly módon, hogy több övezeti határba kerül a 
jelenlegi 1/1 ingatlan, illetve a szerződés tervezet nem tartalmazza az út kialakítás költségét sem. Az 
Önkormányzatok részére a legkedvezőtlenebb besorolású területeken ajánlottak fel tulajdont.

Vella Zsolt polgármester: nem javasolja elfogadásra a megosztási szerződést. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 
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178/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú 
ingatlan Dr. Gelencsér Mihály által készített Megosztási szerződést nem fogadja el. 

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester 
Határidő: 2011. december 30.

14.)Nyugdíjasok karácsonyi rendezvényének előkészítése 

Vella Zsolt polgármester:  Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének „ A szociális 
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  7/2011.  (IV.1.)  számú rendeletének  16.  §  alapján  „  A 
Képviselő-testület évente egy alkalommal pénzbeli  vagy természetbeni átmeneti segélyt  nyújthat a 
lakosság meghatározott körének a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül.”
2010. évben az Önkormányzat a községben élő nyugdíjasokat (180fő) 2. 000,-Ft összegű készpénz 
és 2.000,-Ft értékű ajándékcsomaggal támogatta a karácsonyi rendezvény alkalmával. 2011. évben 
várhatóan 180 fővel  lehet  számolni.  Ábrahámhegy Község Önkormányzat  3/2011.  (II.  14.)  számú 
költségvetési rendeletében 700.000 Ft összegben szerepel a nyugdíjasok támogatása.
Ismerteti az ajándékcsomagban tervezett élelmiszereket. 
Javasolja,  hogy  Bakosné  Tóth  Erzsébet  kultúros  kérésére  gondolja  át  a  testület  egy  esetleges 
mindenki  karácsonya  rendezvény  kérdését.  A  családgondozó  tartott  közvélemény  kutatást  a 
nyugdíjasok körében, akiknek többsége a nyugdíjas karácsonyt támogatja. 
Javasolja továbbá 4.000 Ft/fő összegű ajándékcsomag megállapítását, melyből  2800 Ft  értékben 
élelmiszer és 1200 Ft értékben porcelán csésze készítése szerepel. 

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

179/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  A szociális  igazgatásról  és 
szociális ellátásokról szóló 7/2011. (IV.1.) számú rendeletének 16.§ alapján a jövedelmi 
viszonyok vizsgálata nélkül egyszeri karácsonyi támogatásban részesíti  a községben 
élő nyugdíjasokat, melynek  formája a következő:

2.800 Ft összegű ajándékcsomag
 1.200 Ft összegű porcelán. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2011. december 31.

15.)Körjegyzőség 2012. évi kiemelt céljainak meghatározása

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző: A köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  –  a 
köztisztviselői életpálya programban meghatározott elvek és szempontok figyelembevételével – 2002-
től  tette  kötelezővé  a  köztisztviselők  teljesítményének  értékelését.  A  teljesítményértékelés  a 
folyamatos, évenkénti munka áttekintését jelenti, ami ösztönözni kívánja a felelősségteljes, szakszerű 
ügyintézést,  a  felkészültség  folyamatos  szinten  tartását  és  javítását.  Célja,  hogy  emelkedjen  a 
közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási tevékenységének szakmai színvonala, hatékonysága. A 
jogalkotót  az  a  szándék  is  vezérelte,  hogy  ezzel  a  jogszabályi  előírással  a  közigazgatásban  is 
megalapozza a teljesítmény alapú díjazást. Ennek megfelelően a teljesítményértékelés alapján lehet a 
köztisztviselő  alapilletményét  megemelni,  illetve  csökkenteni.  Ahhoz,  hogy  a  jogalkotói  szándék 
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megvalósuljon a közigazgatásban, az egyéni teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló szervezeti 
célkitűzésekkel,  program  főirányokkal  összhangban  álló  legfontosabb  célok  kitűzésére, 
megkülönböztetett  figyelmet kell  fordítani.  Annak érdekében, hogy az egyéni  teljesítményértékelés 
elérje eredeti célját, és Hivatalunkban az egyéni munkavégzés hatékonyabbá váljon, minőségi szintje 
növekedjen,  fontosnak  tartjuk,  hogy  a  Képviselő-testület  a  köztisztviselők  értékelési  rendszeréhez 
objektív és megalapozott célokat határozzon meg. A Testület döntése megalapozhatja az értékelési 
rendszer  eredményességét,  segítheti  az  egyéni  teljesítmény  fokozását  és  ezzel  a  polgárbarát 
közigazgatás kiteljesedését,  az előttünk álló kiemelt  feladatok végrehajtását.  Az elmúlt  években a 
Testület  által  megállapított  szempont-rendszer  az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatán, középtávú koncepcióján, valamint az önkormányzat által meghatározott és elfogadott 
ügyrenden alapult, figyelembe véve az éves munkatervet. 

A  kialakult  gyakorlatnak  megfelelően  javaslom,  hogy  a  Körjegyzőség  köztisztviselőit  érintően  a 
Képviselő-testület  2012.  évre  határozza  meg a  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  kiemelt 
célokat

Vella Zsolt polgármester: javasolja a kiemelt célok elfogadását. 

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

180/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  köztisztviselők 
jogállásáról  szóló  többször  módosított  1992.  évi  XXIII.  törvény  34.§   alapján 
Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőség  köztisztviselőinek 2012. 
évi  munkateljesítmény  értékeléséhez  a  teljesítménykövetelmények  alapját  képező 
kiemelt célokat az alábbiak szerint elfogadja.

1. Az  önkormányzatok  2012.  évi  költségvetésének  végrehajtása  során  a  gazdálkodás 
szabályszerűségének,  valamint  hatékonyságának  biztosítása  a  célszerűség  és  a 
takarékosság  szempontjainak  megfelelően.  Folyamatosan  rendelkezésre  álljanak  a 
települések helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, 
elemzések. Az önkormányzati kintlévőségek csökkentése.

2. Az önkormányzatok 2012. évben elfogadásra kerülő gazdasági programjainak tárgyévre 
vonatkoztatott  körjegyzőséget  érintő  feladatainak  szakszerű  elvégzése,  a 
megvalósításához szükséges források megszerzését  elősegítő  pályázati  lehetőségek 
felkutatása, a sajáterő biztosítása mellett az európai – uniós források leghatékonyabb 
kihasználása.  Ezzel  összefüggésben  a  hivatali  munka  összehangolt,  hatékony 
munkavégzése.

3. Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség 
és  jogszerűség  biztosítása,  figyelemmel  a  2009.  október  1.  napjától  hatályban  lévő 
többször  módosított  Közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényre.

4. A  polgárbarát,  ügyfélközpontú,  szolgáltató  ügyintézés  feltételeinek  további  javítása, 
képzett,  motivált,  feladatát  eredményesen  ellátó  személyi  állomány  biztosításával, 
valamint  az  alkalmazottak  szakmai  ismereteinek  folyamatos  bővítésével.  A 
körjegyzőséget alkotó Balatonrendes, Salföld Önkormányzatok esetében a kihelyezett 
ügyfélfogadási rendszer hatékony működtetése.

5. Követelmény  az  ügyintézőkkel  szemben,  hogy  kulturáltan,  befolyásmentesen, 
ugyanakkor  személyre  szabottan,  az  ügyfelek  megfelelő  tájékoztatásával,  a 
jogszabályoknak  megfelelően  és  gyorsan,  minden  esetben  a  határidők  betartásával 
intézzék az ügyeket.
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6. Az  Önkormányzatok  működésével  kapcsolatos  feladatok,  a  vonatkozó  anyagi  és 
eljárási  jogszabályok,  valamint  az  önkormányzatok  SZMSZ-ében foglaltak  szakszerű 
ellátása. 

7. A Képviselő-testületek munkatervéhez igazodóan a testületi  ülések napirendi pontjai 
szerinti,  valamint az egyéb, testületi  döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő 
előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő, célszerűségi és gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe vevő előterjesztések a képviselő-testületi döntés szakmai 
megalapozása.

8. A  körjegyzőség  hatékony  gazdálkodásának  elősegítése  érdekében  a  működtetés 
költségeinek  optimalizálása,  a  feladatellátás  során  takarékossági  szempontok 
folyamatos  érvényesítése,  a  munkavégzést  segítő  tárgyi  eszközök  megóvása,  a 
működési költségeket kiváltó pályázatok elkészítése.

9. A  körjegyzőség  munkáját  támogató  informatikai  rendszerek  alkalmazása.  Az 
elektronikus  információ  kezelés  fejlesztése,  az  elektronikus  ügyintézésre  való 
felkészülés. 

10. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó 
jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, 
illetve az adatok megismerésének biztosítása.

11. Az  állampolgárok  eljárásainak  kezdeményezését  megkönnyítő  beadvány  minták, 
eljárási tájékoztatók készítése és az önkormányzatok honlapjain elérhetővé tétele.

12. Az  ügyfélbarát,  szolgáltató közigazgatás feltételeinek további  javítása,  az ügyintézés 
folyamatának áttekinthetővé,  követhetővé  válása,  az  ügyfél-elégedettség növelése,  a 
belső kommunikáció és a egymás közötti együttműködés hatékonyabbá tétele.

13. A  közigazgatási  szolgáltatások  minőségi  színvonalának  fejlesztése  a  lakossági 
igényekhez igazodóan és az önkormányzat lehetőségei függvényében.

14. A  körjegyzőség  átalakítására  történő  felkészülés.  A járási  rendszer  bevezetésével  a 
feladatátadások előkészítése.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos

16.)  Jelentés a 2011. III. negyedévi határozatokról 

Vella Zsolt polgármester: ismerteti a III. negyedévi határozatokról készült beszámolót. Kéri, hogy aki 
az abban foglaltakkal egyetért kézfeltartással szavazzon. 

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

181/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. III. negyedévi 
határozatokról készült jelentést elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
 Soltész Attila címzetes főjegyző.

Határidő: azonnal. 
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17.)Tájékoztató 
a. Növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  A  parlagfű  elleni  védekezés  közigazgatási  eljárás,  amelyben  a 
közigazgatási  szerv előírja  az ügyfél  számára a védekezési  kötelezettséget,  illetve növényvédelmi 
bírságot szab ki, közérdekű védekezést rendel el.
A települési önkormányzat jegyzőjének növényvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozik a károsítók, 
így  a  parlagfű  elleni  védekezésre  történő  kötelezés  elrendelése,  adott  esetben  a  növényvédelmi 
bírság kiszabása.
Vonatkozó jogszabályok: 
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről.
- 194/2008.  /VII.  31./  Korm.  rendelet  az  élelmiszerlánc  felügyeletével  összefüggő  bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről. 
- 221/2008.  /VIII.30./  Korm.  rendelet  a  parlagfű  elleni  közérdekű  védekezés  végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 
részletes szabályairól. 

Az ellenőrzés során   1   ingatlantulajdonos / 2540/2.  hrsz.  / lett felszólítva a gyommentesítésre, 
amely 2011. június 14-én megtörtént és a védekezést elvégezték. Rendezetlen ingatlan tekintetében 2 
ingatlantulajdonos  /   509/4,  759/1.   hrsz.  /  felszólításra  került   a  helyi  rendelet  alapján,  melyek 
rendbetételét elvégezték. 2010. és 2011. években minden ingatlantulajdonos felhívást kapott postai 
úton,  mely  részletesen tartalmazta  a  gondozatlan telkekkel  kapcsolatos teendőket  és a kötelezés 
határidejét, ennek is betudható, hogy gondozatlan terület a községben a fentieken kívül nem volt. 
Parlagfű elleni védekezés ellenőrzésének jogkörét külterületen a területileg illetékes földhivatal látja el. 
Az  ingatlantulajdonos  növényvédelmi  kötelezettségének elmulasztása  esetén  a  bírság  kiszabását, 
illetve a védekezést  megyei  Talaj-  és Növényvédelmi Szolgálat  rendeli  el.  2010 évben közérdekű 
védekezés elrendelése miatt keletkezett 165.897 Ft költség megtérítése ügyében indított végrehajtási 
ügy jelenleg is folyamatban van, az adóhatóság 2011 november 7-én tájékoztatta a hivatalt  tárgyi 
ügyben. Az összeg nem került a mai napig megtérítésre.

Vella Zsolt polgármester: javasolja a növényvédelmi tájékoztató elfogadását.  

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

182/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi   növényvédelmi 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző. 

18.)Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

Vella Zsolt polgármester:  ismerteti az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét. Javasolja  a 
100.000 Ft összegű támogatás megállapítását. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 
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183/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Ábrahámhegyi  Önkéntes 
Tűzoltó  Egyesület  (8256  Ábrahámhegy,  Badacsonyi  u.  13.)  részére  100.000  Ft 
támogatást állapít meg. 
Határidő: azonnal.
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

19.) Kolop József szobor készítése 

Vella Zsolt polgármester: javasolja a testületnek, hogy Kolop József által a temetőkápolna épületébe 
készített szobrokra a költségvetésben a tartalékkeret terhére különítsenek el pénzeszközt 260.000 Ft 
összegben. 

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

184/2011. (XI. 30. ) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kolop  József  Káptalantóti, 
Rózsadomb  41.  szám  alatti  lakos  által  a  temetőkápolnába  készített  szobrokra  a 
költségvetésben a tartalékkeret terhére elkülönít  pénzeszközt 260.000 Ft összegben. 

Határidő: azonnal.
Felelős:  Vella Zsolt polgármester. 

Vella Zsolt polgármester:  megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 19.30 órakor bezárja. 

A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról 8 fő részére, 
illetve 2 fő számára normatív lakásfenntartási támogatás megállapításáról. 

K.m.f.

Vella Zsolt Soltész Attila
polgármester          címzetes főjegyző

Fedőné Vodenyák Katalin
        képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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