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

Ikt.szám: Á-82-147/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.  november 29– i  
nyilvános    ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Ferenc 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. 

Kalmár György 
Szepesi Gusztáv 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy az 5. napirendet a meghívott vendégek érkezésekor tárgyalják és napirendeket egészítsék ki  a 
Révfülöpi Óvoda kérelmével. 
A képviselő-testületi ülést  16.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendet:

1. Körjegyzőség  2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása. 

2.  Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének  elfogadása

3. Körjegyzőség  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

4. Ábrahámhegy Önkormányzat  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

5. 2012. évi belső ellenőri jelentés. 

6.  2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. 

7. A járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéről véleményezés. 
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 8.   Karácsonyi rendezvények  2012. 

        9.  Kulturális centrum épületének felújítási ügye. 
10. Helyi adórendeletek megtárgyalása. 
11. A képviselő-testület  2013. évi munkatervének megtárgyalása. 
12. Helyi televízió üzemeltetésére ajánlatok megtárgyalása. 
13. Révfülöpi Óvoda támogatási kérelme. 

Tájékoztató
- a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 

-  a 2012. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 

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

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

162/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. november 29 .-i nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.    Körjegyzőség  2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása. 

2.  Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének  elfogadása

3. Körjegyzőség  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

4. Ábrahámhegy Önkormányzat  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

5. 2012. évi belső ellenőri jelentés. 

6.  2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. 

7. A járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéről véleményezés. 

 8.   Karácsonyi rendezvények  2012. 

 9.   Kulturális centrum épületének felújítási ügye. 
             

10.  Helyi adórendeletek megtárgyalása. 

11.  A képviselő-testület  2013. évi munkatervének megtárgyalása. 

12.  Helyi televízió üzemeltetésére ajánlatok megtárgyalása. 

13.  Révfülöpi Óvoda támogatási kérelme. 
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Tájékoztató
- a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 

-  a 2012. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 

Felelős: Vella Ferenc  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

1.    Körjegyzőség  2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  A képviselők az alábbi előterjesztést kapták:   
A  Körjegyzőség  költségvetésének  tervezése  során  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  foglalt 
szorzószámok alapján lettek tervezve a személyi jellegű ráfordítások figyelembe véve az előző évet és kiegészítve 
azzal,  hogy a  jelenleg is  állományba  lévő gyesről  visszatérő  dolgozók szakmai  beilleszkedéséhez szükséges 
párhuzamos munkavégzés 2 fő esetében számoltunk.
2012.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek megfelelően kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, illetménykiegészítés, mely a háromnegyed évi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik 
az illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 
6.bek alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
Közlekedési költségtérítés  (munkába  járás)  a  vasúti,  busz,  illetve a  saját  jármű  használat  költségét  foglalja 
magában,  mely nem a  ténylegesen felmerült  összes költséget jelenti,  hanem a  hatályos  adótörvényben foglalt 
normatívák alapján kerül kifizetésre.
A személyi juttatások összességében nézve a  háromnegyed évi teljesítésnek megfelelően alakultak,  74,5  %-os 
teljesítést mutat.
A munkaadókat terhelő járulékok az illetmények után számolt arányos járulék összege, mely 75 %-os teljesítést 
mutat.
A  dologi  kiadások  a  táblázatban  meghatározott  kiadásokra  lett  tervezve,  összességében 67  %-os  teljesítést 
mutatnak. 
Az átadott pénzeszköz mértéke időarányosan teljesült. 

A bevételi  oldalon a  működési  bevételek között  a  továbbszámlázott  szolgáltatások keretében a  mobiltelefon 
továbbszámlázott összege szerepel. 
Államháztartáson  kívüli  működési  célú  bevételként  a  számlavezető  pénzintézettől  kapott,  kulturális 
rendezvényekre kapott támogatása szerepel.
A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott átvett pénzeszköz időarányosan teljesült.
A felhalmozási kölcsön visszatérítése keretén belül a dolgozók részére nyújtott lakásépítési kölcsön törlesztése 
került elszámolásra.
Amennyiben  kérdése  merülne  fel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban,  kérem a  pénzügyi  ügyintézőt  felkeresni 
szíveskedjen.

Kérdezi a jegyzőt, hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni? 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Az írásos anyagban szerepel, hogy a költségvetés teljesítése időarányos, főbb 
csoportokban eltérés nincs. Kéri, hogy ez alapján fogadja el a testület. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség 2012. I-III. negyedévi költségvetési teljesítését 
fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

163/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2012.  I-III.  negyedévi 
költségvetés teljesítését 26.751 e Ft bevételi és 28.409 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal. 

2.  Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének  elfogadása  

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdése alapján: 
A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed 
éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás 
tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg 
alakulását.
Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Az Önkormányzat  kiadásai között szereplő személyi juttatások 74 %-os teljesítést mutatnak. A tervezés során 
számolt 6 fő teljes munkaidős dolgozó bére 12 hónapra, 4 fő strandi dolgozó bére 5 hónapra valamint 4 fő 12 
hónapos foglalkoztatott bére tartozik ide. 
1 fő munkavállalót foglalkoztatunk prémium éves program keretében, amelynek a bevételi oldalon a támogatás  
része megjelenik.
Az állományba  nem tartozók juttatásaiban  a  képviselők, illetve a  polgármester  tiszteletdíja tartozik,  mely az 
elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva (165e, 70e, 37e).
A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek, 63 %-os teljesítést mutatva.
A dologi kiadások 67 %-os teljesítést mutatnak, az egyéb anyag beszerzés, az egyéb üzemeltetés, fenntartás, és a  
díjak, egyéb kifizetések részletes kimutatásban szerepelnek.
A végleges pénzeszköz átadások között  a  Körjegyzőség támogatása  szerepel,  az  általános iskolák és óvodák 
támogatása  (Badacsonytomaj,  Révfülöp,)  háziorvos támogatása,  pedagógiai  szakszolgálat.  Pénzeszköz átadás 
háztartásoknak alatt gyermekek sítáborozási támogatása és csatorna 15% visszatérítés kifizetése szerepel, mely 
bevételi  oldalon  is  megjelenik.  Működési  pénzeszköz  került  átadásra  az  Ábrahámhegyi  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesület  részére,  illetve a  badacsonytomaji Tatay  Sándor  Közös Fenntartású  Általános iskola részére,  és a 
Balaton Beach Tour keretében, a községi strandon megrendezett programsorozat támogatására.
Az Önkormányzat  által folyósított ellátások 46 %-os teljesítést mutatnak. A kifizetések a  háromnegyed évnek 
megfelelően alakultak. 
A felhalmozási kiadásoknál elkészültek a Strandi öltöző kabin kiviteli tervei, 810 e Ft + áfa, a településrendezési 
terv módosítása 645 e Ft + áfa értékben, felújításra került a Strand (játszótér áthelyezése, aszfaltos pálya bontás)  
3241 e Ft+ áfa értékben, illetve szükségessé vált az Önkormányzati épület villamos ellátásának felújítására, 528 e 
Ft + áfa összegben. 
Beruházások  keretében  kamera  lett  vásárolva  a  szelektív  hulladékgyűjtőkhöz,  temető  területe  tujákkal  lett 
elültetve, a játszótéri elemek cseréje megtörtént. A Strandra 2 db strandi lépcső lett készíttetve, kifestésre került a 
kúltúrház épülete is. Mobilstég került beszerzésre a strandra, illetve hozzá egy létra.
Adott  kölcsön  került  kifizetésre  egy  fő  munkavállaló  részére  ingatlan  deviza  alapú  lakáshitelének 
végtörlesztéséhez.
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Működési  bevételek  között  szerepel  a  strandi  bevétel  22.001  e  Ft,  bérleti  díjak  bevétele  7.702  e  Ft, 
továbbszámlázott  szolgáltatások bevétele (szemétszállítás)  5.691 e Ft,  az  ehhez kapcsolódó áfa,  kamatbevétel 
2.729e Ft, és koncesszíós díj bevétel szerepel 912 e Ft.
A helyi adók teljesítése összességében nézve 94 %-ot mutat, az adó II. féléves esedékessége szeptember 17. volt, 
ennek megfelelően alakultak a befizetések. 
Az átengedett központi adó bevételek a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján kerültek elszámításra,  
amelyek 79 %-os teljesítést mutatnak. 
Támogatások,  átvett  pénzeszközök között  szerepel a  prémium éves dolgozó után  járó támogatás,  a  szociális 
feladatokra  járó  pénzeszköz  (falugondnoki szolgálat),  közfoglalkoztatottak  részére  kifizetett  bérek  után  járó 
támogatás, foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció, és csatorna 15% visszatérítés.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata pénzeszközt vesz át Balatonrendes Község Önkormányzatától és Salföld 
Község Önkormányzatától a Körjegyzőség fenntartására, illetve a Körjegyzőségtől az Önkormányzati épület rezsi 
költségek fedezetére. 
A  Kistérségtől  átvett  pénzeszköz  mozgókönyvtári  feladatok  ellátására  kapott  pénzeszköz.  Révfülöp  Község 
Önkormányzatától kapott pénzeszközként az Iskolabusz támogatása szerepel.
A Víziközmű társulat megszűnése miatt 35.456 e Ft került átvételre a társulattól, illetve lakossági befizetésként 
szerepel 2.422 e Ft csatorna hozzájárulásként.
Az előző évi költségvetés kiegészítés a  2011.  évi beszámoló alapján kiszámított  állami támogatás  kiegészítés 
összege.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2012. szeptember 30-án 115.625 e Ft.

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Javasolja, hogy az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési teljesítését fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

164/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  III.  negyedévi 
költségvetését megismerte, 168.042 e Ft bevételi és 121.318 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal. 

3. Körjegyzőség  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.   

Vella Ferenc Zsolt polgármester  

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján: 

„A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő 
évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-
testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 84. § (1) bekezdése alapján: 

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

5



Törvényi keretek között a testület dönt a hivatal létrehozásáról, közös önkormányzati hivatal esetén 
megállapodásba kell foglalni a döntést. 

A közös önkormányzati hivatal költségvetési koncepciójának elkészítése, megállapodás hiányában, a szükséges 
személyi és tárgyi feltételek ismerete nélkül kétséges.

2012. december 3-án lesz a közös önkormányzati hivatalt létrehozó képviselő-testületek együttes ülése. 
Javasolja, hogy a későbbi tárgyalások ismeretében fogadják el a koncepciót. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

165/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2013.  évi 
költségvetését a későbbi tárgyalások ismeretében, a Megállapodás aláírása után kívánja tárgyalni. 

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: 2012. november 30.

4. Ábrahámhegy Önkormányzat  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.   

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján: 
A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület 
tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.
Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 

Az Önkormányzat  kiadásai között szereplő személyi juttatások tekintetében a  2013.  évben tervezett összeggel 
számoltunk mivel még nem tudni a  2013.  évi minimálbér összegét és a  közmunka programok indulása  sem 
tisztázott.
Az állományba  nem tartozók juttatásaiban  a  képviselők, illetve a  polgármester  tiszteletdíja tartozik,  mely az 
elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva (165e, 70e, 37e).
A járulékok a személyi juttatások után lett arányosan kiszámolva. 
A dologi kiadások a 2012. évet figyelembe véve lett tervezve. 
Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat  fizet ki többek között,  óvodai, iskolai fenntartói díjat 
Badacsonytomaj, Révfülöp Önkormányzatoknak valamint a Kistérségi társulásnak adunk át pénzeszközt az orvosi 
ügyelet fenntartásához. Az iskola, óvoda fenntartói hozzájárulás a 2012. évben kiközölt összegek és a várható 
létszám alapján lett kiszámolva. Működési célú pénzeszköz átadás lett tervezve az alapítványok, egyesületek és 
civil szervezetek támogatásához. 

A felhalmozási kiadásoknál figyelembe vettük a 2012. évre tervezetteket.

Az Önkormányzat vissza nem térítendő és visszatérítendő építési támogatást is nyújt a lakosságnak (maximum 2 
fő).
Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti 
díjak) kamat bevételek és egyéb bevétel lett tervezve.

A helyi adók tervezésénél a 2012. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek, amely jelentős 
mértékben változott.
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Számításba vettük, hogy a 2013.  évi központi költségvetési törvény tervezete nem számol az önkormányzatok 
részére  átadott  SZJA  normatív  támogatásokkal,  illetve  a  befolyt  gépjárműadó  40%-a  illeti  csak  meg  az 
önkormányzatokat. 

Az állami támogatások tekintetében a költségvetési törvény nélkül pontos adatokat még nem tudunk, illetve még 
nem került közlésre a 2013. évi megalapozó felmérés a Magyar Államkincstár részéről sem.

Felhalmozási  bevételek  között  az  önkormányzat  3  építési  telek  értékesítését  tervezte  be  a  piaci  ár  
figyelembevételével. 

Kéri a képviselőket, hogy a jövő évi beruházásokat gondolják át és tegyenek javaslatot. 

Gáspár József képviselő  A pályázati kiírásokat még nem lehet tudni, amihez önerőt is kell rendelni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Tervezik a Honvéd utca közvilágításának megoldását, utak javítását, járdaépítést 
a 71. sz. út mellett. 
Javasolja, hogy a koncepciót a következő fordulóban tárgyalják. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

166/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetési 
koncepcióját a következő fordulóban tárgyalja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal. 

5.     2012. évi belső ellenőrzési jelentés.    

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a 
helyi önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év november 15-ig 
hagyja jóvá. 
A belső ellenőrzési feladatokat (belső ellenőr: Kövessiné Müller Katalin) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása saját szervezeti kereteiben látja el. 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2012.  évi  belső  ellenőrzési 
ütemtervének összeállításához  a  belső  ellenőrzés  tárgyaként  Pénzügyi-szabályszerűségi  ellenőrzés  vizsgálatát 
javasolta. A belső ellenőrzés 2012. október 29. – november 5. között folyt le.
Az  ellenőrzés  során  a  belső  ellenőr  javaslattétellel élt  a  további  munkavégzés  zökkenőmentes  lebonyolítása 
érdekében. 
A javaslatok a következők voltak:
1. Pénzkezelési szabályzatban a gyakorlatnak megfelelően szabályozni a pénztárzárások gyakoriságát.
2. A pénzkezelési szabályzatban a kerekítési szabályokat javasolt meghatározni.
3. A nyugtán történő bevételek bizonylatolására javaslat összesítő bizonylat készítése, mely tartalmazza a nyugta 
sorszámát, kiállítás dátumát, az összeg átadójának aláírását, elszámolás időpontját. Ezzel beazonosíthatóvá válik 
a pénzbeszedő helyeken történő bevétellel való elszámolás.
Az ellenőrzési jelentésben tett javaslatok elvégzéséről, annak végrehajtásáról intézkedési terv készült, melyben a 
javaslatok elvégzésének határideje 2012. november 30. lett meghatározva.

7



Az előterjesztés elkészítésekor a hivatal már a belső ellenőr által tett javaslatok figyelembevételével végezte, illetve 
végzi munkáját, a tett javaslatokkal kiegészítésre került a pénzkezelési szabályzatban.

Javasolja, hogy a belső ellenőri jelentést  fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

167/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat 
Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés tárgyú, 2012. évi belső ellenőrzési jelentést megismerte, azt elfogadja 
és tudomásul veszi.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester
  Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

6.    2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.   

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
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. 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 118/2012. (VII.19.) Kt. határozatában az alábbiakról döntött:
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási 
Tanácsa 25/2012. /VI.20./ T.K.T.  számú határozatával kapcsolatban „Az önkormányzati feladatellátás várható 
lehetősége, a többcélú társulás jövője” tárgyában a feladatellátás módjáról az alábbiak szerint dönt:
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  szándéknyilatkozatában  rögzíti,  hogy  a  feladatok 
ellátását egy létrehozott, járási települések egészét/jelentős részét magába foglaló társulás útján kívánja megoldani. 

A Képviselő-testületnek szükséges állást foglalni a 2013. 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 belső ellenőrével.
A fentiek alapján javasoljuk, hogy a 2013.-as évben az ellenőrzés témaköre a következő legyen:
 - Iskolabusszal utaztatott gyermekek normatív támogatásénak ellenőrzése a 2011/2012 évben 

Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

168/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  évre  vonatkozóan  a  belső  ellenőrzési 
ütemtervet az alábbiak szerint fogadja el.
Ábrahámhegy Község Önkormányzatánál a 2013.-as évben a belső ellenőrzés témaköre az Iskolabusszal 
utaztatott gyermekek normatív támogatásának ellenőrzése a 2011/2012 évben legyen. 

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester
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  Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

7.        A járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéről véleményezés. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 50.  §  (8)  bekezdése alapján  a  Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  meghatározta  és  közzétette  az  iskolák  felvételi  körzetét.   A  nevelési-oktatási  intézmények 
működéséről szóló 20/2012.  (VII.31.)  EMMI rendelet 24.  §  (1)  bekezdése alapján minden érintett  települési 
önkormányzatnak a körzet szerinti besorolást véleményezni kell.
Az elkészült javaslat alapján Ábrahámhegy településnek a Révfülöp Általános Iskolát jelölték ki.
Figyelembe véve a település óvodás korú és tankötelezett gyermekeket, javaslom a körzetesítés jóváhagyását. A 
tankötelezettek nyilvántartása alapján Ábrahámhegy településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs.

Javasolja, hogy a Kormányhivatal besorolását fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

169/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 
által  készített  Tapolcai  járásra  meghatározott  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolák  besorolást 
megismerte, azt jóváhagyja.
A  tankötelezettek  nyilvántartása  alapján  Ábrahámhegy  településen  lakóhellyel,  ennek  hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal. 

8.      Karácsonyi rendezvények  2012. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
A rendezvényterv alapján az idősek karácsonya  2012. december 21-én kerülne megrendezésre, melyhez 1.000.000 
Ft költséget rendelt kiadásként az 1/2012. /II. 15./ költségvetési rendeletében. 

A COOP bolt ajánlatát ismerteti, mely szerint 2.026 Ft-ba kerülne a karácsonyi csomag és 185 db-ot állítanának 
össze. Ezen kívül még ajándékoznának Vastag Gábor által készített tálat 1200 Ft értékben. Kb. 470 Ft a pezsgő, 
180 Ft a dísztasak, így összesen 4.000 összegű az ajándékcsomag ára. 

A karácsonyi rendezvény  december 20-án lesz 15.00 órakor.
A műsorban a badacsonytomaji óvodások, iskolások adnak programot. Utána a falu két legidősebb emberét 
köszöntik. A rendezvény kb. másfél órás harmónikázással zárulna. 
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December 22-én lesz a Mindenki karácsonya, ahol a tapolcai Musical Színpad félórás előadása lesz. 

9.      Kulturális centrum épületének felújítási ügye. 
             
Vella Ferenc Zsolt polgármester  
Az évek során a kulturális centrum előtti területen lévő aszfaltburkolat, a gépkocsibejáró, tönkrement, az udvaron 
lévő fa gyökerei felnyomták azt, valamint az épület sarka megsüllyedt az épület alá folyó víz miatt.

Új járda, gépkocsi behajtó, fal süllyedés megakadályozása érdekében ajánlat került bekérésre Galler István egyéni 
vállalkozótól. 
Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

170/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galler István egyéni vállalkozótól
/székhely: 8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15. / megrendeli a benyújtott árajánlat szerinti munkálatok 
elvégzését 670.500 Ft+Áfa összegben.
Az önkormányzat a költségvetésében a beruházás elvégzéséhez szükséges összeget a tartalékkeret 
terhére biztosítja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 15.  

10.      Helyi adórendeletek megtárgyalása.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
Javasolja, hogy a helyi adók mértékét 2013. évben ne emeljék. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

171/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló  10/2010. /XI. 22. / 
rendeletében foglalt adómértékeket  2013. évre nem módosítja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal. 

11.     A képviselő-testület  2013. évi munkatervének megtárgyalása.   

Vella Ferenc Zsolt polgármester  A 2013. évi munkatervet a képviselők megkapták. 
Ez még csak egy tervezet. Amennyiben kérdés nincs úgy javasolja, hogy fogadják el.  
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Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

172/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   2013.  évi  képviselő-testületi  ülések 
„Munkatervét „  az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. /I. 31./ rendeletének 
13. §. 2./bekezdése alapján, az előterjesztés szerint elfogadja. 

A „Munkaterv” a jegyzőkönyv  1. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:    Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

12.        Helyi televízió üzemeltetésére ajánlatok megtárgyalása. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  
Kalmár György egyéni vállalkozóval a megbízási szerződés, amely a helyi kábelcsatornán működő Ábrahám 
Televízió üzemeltetésére és szerkesztői feladatok ellátásra szólt 2012. december 31. napjával lejár. 
Szepesi Gusztáv is adott ajánlatot az Ábrahám TV üzemeltetésére, az árajánlatokat a képviselők megkapták. 
Az ülésre az ajánlatot adó személyeket meghívta. 

Kalmár György   Az adások közvetítésének vannak éves állandó díjai, szerkesztői megbízási díj, képújság 
technikus, NMHH-nak fizetendő médiaszolgáltatási díj. 
2010. évben már csak két képviselő-testületi ülést közvetítettek, 2011. évben nem volt az ülésekről közvetítés. 
2012. évben 14 forgatás volt, ez kb. 1 millió forint összegű, annak ellenére, hogy nem volt képviselő-testületi ülés 
közvetítése. 
A tapolcai televízióval  készítenének közös adást, az ábrahámhegyi televízióban a teljes adást nem lehet 
megtölteni. Régiós televíziót kellene létrehozni a környező kis településekkel és az anyagokat egy helyre kell 
összpontosítani. 

Szepesi Gusztáv   Budapesten dolgozott a médiában, most leköltöztek Ábrahámhegyre. Az ábrahámhegyi 
televíziót kellene fejleszteni, erre adott be árajánlatot. A nyaralótulajdonosok akik a szezon végén hazamennek 
azok interneten keresztül is értesülhessenek a rendezvényekről, változásokról. 
A képviselő-testületi ülések rögzítésére az ajánlatában nulla forint szerepel. A közszolgálati televízióban elvárt, 
hogy az ülések adásban menjenek. A képújság éjszaka lenne, napközben pedig adás lenne. Reklámbevétel is lehet, 
melyet fejlesztésre lehet fordítani.  Ha az ábrahámhegyi televízió létrejön két embert tud foglalkoztatni. 
A téli időszakban is lehet híradó adást készíteni. Először Ábrahámhegyben gondolkodna, ha más településen is 
nyílna lehetőség akkor az ábrahámhegyi televízió terjeszkedne tovább, így régiós műsort készítene.
Eszközbeszerzés nem szükséges az önkormányzat részéről azt ő adja. 

 Vella Ferenc Zsolt polgármester  Két millió forintot az önkormányzat erre nem tud szánni. Az elhangzottakon 
elgondolkodnak. 

13.        Révfülöpi Óvoda  támogatási kérelme. 
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Vella Ferenc Zsolt polgármester  Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 60 éves fennállását ünnepli és 
erre kérnek támogatást, melyet a gyermekek ajándékának megvásárlására fordítanak. 
Javasolja, hogy  15.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

173/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos 
Óvoda / 8253 Révfülöp, Óvodaköz 20. /  kérelmét megismerte. 

Az óvoda 60 éves fennállásának ünnepségét 15.000 Ft-tal támogatja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 31. 

Tájékoztató
a. /  a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  A képviselők az előterjesztést megkapták az alábbiak szerint: 
A  helyi  önkormányzatok  és  szerveik…feladat  és  hatáskörének  megállapításáról  szóló   19/1992.  /I.  28./  
Kormányrendelet  1. §. g./pontja szerint a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az Éltv.  50. 
§. 1./ és 4./ bekezdésében leírt, a növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a károsítók elleni védekezési 
kötelezettség betartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

Hivatalunk a 2012. évi ellenőrzésről  ütemtervet készített, Ábrahámhegy   területén a helyszíni bejárásra 2012. 
július 30-án került sor az ütemterv alapján. 
 A  732, 2540/2.  hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai  lettek felszólítva a gyommentesítésre és a védekezést elvégezték. 
A 748/4 hrsz-ú ingatlan ügyében a csopaki Növény és Talajvédelmi Igazgatóság jár el, amely még folyamatban 
van. 
Rendezetlen ingatlan tekintetében 2 ingatlantulajdonos /   509/4.,  353/2.  /  felszólításra  került  a  helyi rendelet 
alapján, melyek rendbetételét elvégezték. 
2010.  évtől kezdődően  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  és   az  ingatlantulajdonos  növényvédelmi 
kötelezettségének elmulasztása esetén a bírság kiszabását,  illetve a védekezést megyei Talaj- és Növényvédelmi 
Szolgálat rendeli el.
A 2224/1 hrsz-ú külterületi ingatlan ügye áttételre került a csopaki igazgatósághoz. 
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A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásulvette. 

b. /  a 2012. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 

Vella Ferenc 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  2012. 
III. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi.

Javasolja, hogy a tájékoztatót fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal  kézfeltartással  szavazzon. 

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

174/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti és Működési  
Szabályzatáról szóló  1/2011. /I. 31./ rendeletének  16. §. 1./ bekezdése alapján a  2012. III. negyedévi lejárt 
határidejű határozatokról szóló tájékoztató  elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az ülést   18.15 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Ferenc Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

Tájékoztató a zárt ülésről: 

A képviselő-testület elbírálta Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat keretében
benyújtott pályázatokat és személyenként  3.000 Ft támogatási összeget nyújt, továbbá döntött 
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, melynek keretében egy fő kinevezését támogatja. 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Gáspár József  képviselő
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