
 

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

Ikt.szám: 620-13 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.   augusztus  29–  i
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:   Ábrahámhegy Község Önkormányzata Polgármesteri Iroda
                          Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kovács József , alpolgármester 
Zavari Judit Andrea, képviselő

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    
Gáspár József, képviselő  

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
  

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  17.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.

Ismerteti a napirendet: 

1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Badacsonytomaj 
      Alapító Okirat módosítása
2. Iskolakezdési támogatás megállapítása 

      3.   Tájékoztató a 2013. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról
      4.   Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal     
      5.   Szennyvízcsatorna szolgalmi jog rendezése 
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el.
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

118/2013. (VIII. 29.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013.  augusztus 29-i    nyilvános  
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Badacsonytomaj 
      Alapító Okirat módosítása
2. Iskolakezdési támogatás  megállapítása 

      3.   Tájékoztató a 2013. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról
      4.   Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal     
      5.   Szennyvízcsatorna szolgalmi jog rendezése 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Badacsonytomaj Alapító Okirat   
módosítása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. 
A Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. május 16. napján kelt Alapító Okiratának
törzskönyvi bejegyzése során a Magyar Államkincstár  hiánypótlásra hívta fel a fenntartói kört.
Az Alapító Okirat módosítását indokolják továbbá a társulási szabályok 2013. július 1-jétől bekövetkező
változásai és a fenntartói kör Társulási Megállapodás szerinti pontosítása.

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

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

119/2013. (VIII. 29.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete
  

1. a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát és Módosító 
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Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja 
 
2. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az okiratokat aláírja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:  azonnal   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A napirendhez kapcsolódva tájékoztatja a képviselő-testületet arról,
hogy a révfülöpi önkormányzat vállalta,  besegít az iskolások szállításába a saját autóbuszával. 
Reggel a balatonrendesi gyerekeket és aki Badacsonytomaj felé megy azokat  átviszi az ábrahámhegyi
busz Badacsonytomajra, de a badacsonytomaji gyerekeket mi nem visszük át Révfülöpre,  azokért   a
révfülöpi busz átmegy Badacsonyörsre.  Emiatt nem szeretne konfrontálódni, ezért kérte, hogy Révfülöp
tolerálja  és ezt az ő költségükre tegyék meg. A Révfülöpre járó ábrahámhegyi iskolások után kapjuk
meg a bérletpénzt,  valamint a balatonrendesi illetve a pálkövei gyerekek után.  Az óvodásokat  saját
költségen szállítjuk. 

2. Iskolakezdési támogatás  megállapítása   

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2011. (IV.1.) számú rendeletének 19. §-a alapján
az  önkormányzat  az  Ábrahámhegy községben lakóhellyel rendelkező  általános  iskola,  közép-  vagy
felsőfokú  tanintézet  nappali  tagozatán  tanuló  személyek  részére  iskolakezdési  támogatást  nyújt
jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2013. évi  költségvetéséről szóló  2/2013. (III. 06.) rendeletében
az „egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás”  jogcímen  2.300.000 Ft került tervezésre. 

dr. Szabó Tímea, jegyző   A határozati javaslatot módosítani szükséges a  szociális igazgatásról szóló
rendeletben  megfogalmazottak  szerint.  Beiskolázási  segély  helyett  a  megfogalmazás  iskolakezdési
támogatás, és a rendelet szerint  a kifizetésre  szeptember 30-ig  van lehetőség. Módosítani szükséges
még,  hogy  egyszeri  kifizetésről  van  szó,  továbbá  a  polgármestert  bízza  meg  a  kifizetésről  való
gondoskodásról és nem a jegyzőt, hiszen átruházott hatáskörről van szó. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A határozatot a jegyzőasszony által ismertetettek szerint fogadják el. 
Javasolja, hogy az idei évben is 12.000 Ft legyen az iskolakezdési támogatás összege. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

120/2013. (VIII. 29.) HATÁROZATA 

                            Az  iskolakezdési támogatás megállapításáról
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  községben  lakóhellyel  rendelkező
általános iskola, közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló személyek részére 

személyenként egyszeri   12.000 Ft, azaz  tizenkettőezer forint összegű iskolakezdési támogatást
nyújt.

Megbízza a polgármestert, hogy az iskolalátogatási igazolások bemutatását követően az összeg
kifizetéséről  gondoskodjék.
Az iskolakezdési támogatás  kifizetésére 2013. szeptember 30-ig van lehetőség.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

3.   Tájékoztató a 2013. II. 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   2013.  II.  negyedévi  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  szóló  tájékoztató  jelen
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Javasolja, hogy fogadják el a tájékoztatót. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

121/2013. (VIII. 29.)  HATÁROZATA 

                     A 2013. II. negyedévi határozatokról szóló tájékoztatóról

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   az  önkormányzat  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  1/2011. /I. 31./ rendeletének  16. §. 1./ bekezdése alapján a 2013.
II. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót  elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal
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4.  Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Tárgyi napirendet a június 27-i ülésen már tárgyalták. 
Kalmár Györggyel és Kustos Lászlóval – aki eddig az Ábrahám Televízió üzemeltetését és szerkesztői
feladatait  látta  el –  megbeszélte,  hogy 2013.  augusztus  31.  napjával a szerződést  az önkormányzat
felbontja. 

Javasolja, hogy a szerződést 2013. augusztus 31. napjával mondják fel.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

122/2013. (VIII. 29.)  HATÁROZATA 

                Az Ábrahám Televízió üzemeltetésére kötött szerződés felmondásáról

Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  Kalmár György egyéni vállalkozóval
(8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C)  és Kustos László egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Fenyves 
u.  91.  )   kötött  szerződését,  -  amely  az  Ábrahám  Televízió  üzemeltetésére  és  szerkesztői
feladatainak ellátásra vonatkozott – 2013. augusztus 31. napjával felmondja.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal  
            

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Szepesi Gusztávval folytatta az egyeztetést, ahogy erről már a június
27-i testületi ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet. Az ábrahámhegyi honlapot is meg kellene újítani
és ebben lenne az ábrahámhegyi televízió is. Szepesi Gusztáv jó műsorokat készít és folyamatosan tölti
az adást. 

Javasolja,  hogy   kössenek  szerződést  az  Extreme  Movie  Kft-vel,  melynek  Szepesi  Gusztáv  az
ügyvezetője,  a   helyi televízió üzemeltetésére   2013.  szeptember  1.  napjától   2013.  december  31.
napjáig. A megbízás díja  nettó  565.000 Ft. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

123/2013. (VIII. 29.)  HATÁROZATA 

                      Az Ábrahám Televízió üzemeltetésére  szerződés  kötéséről

Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  az Ábrahám Televízió üzemeltetésére
az  Extreme Movie Kft-vel ( székhely:  8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 27. ügyvezető: Szepesi
Gusztáv )  köt megbízási szerződést   2013. szeptember 1. napjától  2013. december 31. napjáig. 
A megbízási díj összege:  nettó  565.000 Ft. 

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 1. 

5.  Szennyvízcsatorna szolgalmi jog rendezése 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Tárgyi napirendet az április 11-i ülésen tárgyalták az alábbiak szerint:
Beretzky István és Beretzkyné Weidinger Rita kérik 500.000 Ft kártérítés megállapítását végleges és
teljes rendezés címén. Dr.  Baráth Marianna ügyvédasszony levélben leírta,  hogy az önkormányzat  a
békés rendezésbe  érdekelt, ezért az adásvételi szerződésben foglaltak ismeretében tud abban dönteni,
hogy a  szolgalmi jognak  szerződéssel  az  ingatlan-nyilvántartásba  való  bejegyeztetése  esetén,  ezen
maximum 40.223. Ft összeghatáron belül mennyit ajánl fel.

A múlt  héten felkereste  az  ügyvédasszonyt.  A ZÉTA Ingatlanközvetítő  és  Értékbecslő  Iroda  Kft.
Tapolcán  elvállalja az értékbecslést. Beretzky Ildikó ügyvédasszony itt volt nála személyesen, ő is azt
mondta, hogy indítsák el  és elfogadják az önkormányzat által javasolt értékbecslőt. 
Javasolja, hogy  az értékbecslést  rendeljék meg. 

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

124/2013. (VIII. 29.)  HATÁROZATA 

                    Értékbecslés megrendeléséről

Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a ZÉTA Ingatlanközvetítő
és  Értékbecslő  Iroda  Kft.-nél  (  8300  Tapolca,  Iskola  u.  4/1.)  az  ábrahámhegyi   2726  hrsz-ú
ingatlanon létesült szennyvízvezeték miatti értékcsökkenés értékbecslését. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:   azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet,  hogy a H2 Ábrahám Kft.-vel bérleti szerződést  írt  alá a községi

strandon  az  „E”  jelű üzlethelyiség  előtti  9,2  m2 nagyságú   közlekedő  részre   asztalok
elhelyezésére, 2013. augusztus 1. napjától  2013. augusztus 31. napjáig. A bérleti díj mértéke
ugyanannyi mint a többi strandi vállalkozóé  nettó  1.000 Ft/m2.

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásulvette. 

Az ülést   19.00   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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