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

                                 Tel:  87/471-506
                       E-mail:  hivatal@abrahamhegy.hu

                                                                                
Ikt.szám: 9/120-2/2015.
Készült: 1 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2015.  február  23-i  rendkívüli
nyilvános ülésén.

Az ülés helye:      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége 
Polgármesteri Irodájában 

                              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Kovács József  alpolgármester 
Homonnay Zsombor  képviselő    
Gáspár József  képviselő  
Zavari Judit  képviselő (5 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (1 fő)
 
Jelen vannak továbbá:
Kovácsné Auer Katalin  jegyzőkönyvvezető  (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

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

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

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. Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
2. Falugondnoki Szolgálat 2015. évi továbbképzési terve

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
3. Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
4. Badacsonyi úton meglévő járda felújítására közbeszerzési eljárást lebonyolító kiválasztása

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
5. Patak utcai buszöböl tervezésére beérkezett ajánlatokról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  az  előbbiekben  ismertetett  napirend  tárgyalását  a
képviselő-testület fogadja el. Kéri a testületet, aki egyetért a napirend elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2015. (II.23.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  február  23-i  rendkívüli
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
2. Falugondnoki Szolgálat 2015. évi továbbképzési terve

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
3. Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
4. Badacsonyi úton meglévő járda felújítására közbeszerzési eljárást lebonyolító kiválasztása

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
5. Patak utcai buszöböl tervezésére beérkezett ajánlatokról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Határidő: azonnal

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont
Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse a változásokat. 

Wolf Viktória jegyző A szociális jogszabályok március 1-től változnak. Az előterjesztésben részletesen le
van írva, hogy hogyan történik a szociális ellátások szabályozása. 
Az aktív korúak ügyei átkerülnek a Járási Hivatal hatáskörébe, ügyirataiknak az átadása március 2-án 9.00
órakor lesz. A most beterjesztett szociális rendelet igazodott az eddigi megszokott ábrahámhegyi szociális
ellátásokhoz.   A települési és rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott
időszakra havi rendszerességgel. A települési és rendkívüli települési támogatás adható természetben vagy
pénzbeli  ellátás formájában.  Úgy tapasztalták az  előzetes  egyeztetések  alapján,  hogy nagyobb kiadás  a
temetési  célú  támogatásnál  jelentkezik,  ezt  hasonlóan  szabályozták  a  tervezetben  az  eddig
alkalmazottakhoz képest. 
Főszabály, hogy a támogatott köteles elszámolni a támogatás összegéről, akár természetbeni, akár pénzbeli
támogatásról  van  szó,  azt  számlával  köteles  igazolni.  Pl.  a  temetési  számlára  rá  kell  írni,  hogy
önkormányzati támogatásból kerül kifizetésre, mivel az állam felé az önkormányzatnak el kell számolni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Méltányossági közgyógyellátás hogyan alakul? 

Wolf Viktória jegyző A közgyógyellátás normatív és alanyi jogon a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.  Itt
is  vizsgálni  kell,  hogy  a  Járási  Hivatal  illetékes-e.  A  méltányossági  közgyógyellátás  helyett
gyógyszertámogatást javasolnák rendeleti szinten szabályozni.

Vella Ferenc Zsolt  polgármester   Kinek van kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs,
úgy javasolja, hogy a rendeletet az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

2. napirendi pont
Falugondnoki Szolgálat 2015. évi továbbképzési terve

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A  személyes  gondoskodást  végző  személyek  továbbképzéséről  és  a
szociális  szakvizsgáról  szóló  9/2000.  (VII.  4.)  SZCSM  rendelet  kimondja,  hogy  a  falugondnok
továbbképzési  kötelezettségét hat éves továbbképzési időszak alatt  kell,  hogy teljesítse,  ami azt jelenti,
hogy ezen időtartam alatt minősített továbbképzésen való részvétellel 60 pontot kell megszereznie. 
A falugondnok jelenlegi továbbképzési időszaka, tekintettel arra, hogy a képesítési előírásnak megfelelő
szakképesítést 2012. április 20. napján szerezte, 2012. április 20-tól 2018. április 19-ig tart. 
Ezen időszak alatt eddig a falugondnok 1 továbbképzésen vett részt, melyen 32 pontot szerzett, így a
jelenlegi továbbképzési időszakban – 2018. április 19-ig – még 28 pontot kell szereznie.
Javasolja, hogy az idén iskolázzák be a falugondnokot és a helyettesítését a meglévő dolgozókkal fogják
megoldani. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2015. (II.23.)  HATÁROZATA 

  Falugondnoki Szolgálat 2015. évi továbbképzési tervéről 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Falugondnoki  Szolgálat  2015.
Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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33/2015. (II.23.) HATÁROZAT MELLÉKLETE
TOVÁBBKÉPZÉSI TERV

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
ÁBRAHÁMHEGY

2015. év

Továbbképzésen részt vevő: 1 fő  (Pacsi József falugondnok)
Várható távolléti idő: 3 munkanap
Helyettesítés rendje: a helyettesítésről a polgármester gondoskodik
A továbbképzésre fordítható forrás: 40.000.-Ft
Továbbképzési kötelezettségét teljesíti:  várhatóan igen (a jelenlegi továbbképzési időszak 2012.
április  20-tól  2018.  április  19-ig  tart,  mely  időszakban  60  pontot  kell  megszereznie,  és  amely
időszakban eddig 1 továbbképzésen vett részt, amin 32 pontot szerzett)

Homonnay Zsombor képviselő Képviselő-testületi tag is részt vehet képzéseken? 

Wolf Viktória jegyző A képviselők részére ehhez hasonló képzés nem igazán szokott lenne. Ha kap ezzel
kapcsolatban anyagot, azt továbbra is körlevélben továbbítja a képviselők részére.  A közigazgatási alap- és
szakvizsga nem kötelező a képviselő részére, de el lehet végezni. 

3. napirendi pont
Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt 

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal   törvényességi  felhívással  élt,
melynek  az  anyagát  a  képviselők  megkapták.  A  törvényességi  felhívásban  rögzítettek  szerint
önkormányzatunk  nem  tett  eleget  a  Ságvári   utca  vonatkozásában  a  Mötv-ben  előírt  felülvizsgálati
kötelezettségének, melynek használata az MTA állásfoglalása alapján tiltott. 
A  Ságvári  utca  lakóit  megkérdezték,  mi  a  véleményük  az  utca  nevének  megváltoztatásáról.  Ezzel
kapcsolatban 60 levelet  küldtek  ki,  3  válaszlevél  nem jött  vissza,  és  az  utca  lakói  egyetértettek az utca
jelenlegi  elnevezésével.  A  törvény  leírja,  hogy  miért  kell  változtatni.  Az  ábrahámhegyi  „nagy  öregek”
információja alapján a „Ságvár”, a „rét”, az ő információja szerint a „Ságvári kút” elnevezésből eredt az utca
elnevezése.  Ő bizakodott, hogy már a mai napra konkrét iratok lesznek, de sajnos lassabban megy a dolog.
Nincs információ erről, ami visszaküldhető lenne, hogy miből eredt a Ságvári utca. 

Wolf Viktória jegyző  A Magyar Tudományos Akadémia oldalán az állásfoglalás kérésekből nézte meg az
előterjesztés szerinti információt. Ságvári Endre neve a médiában erősen megoszlik.   MTA állásfoglalást két
esetben kértek ki, az egyik Ságvári Endre nevéhez kapcsolódik  a másik a KISZ Lakótelep Ságvári Endre
utca kapcsán lelhető fel. A törvényességi felhívás csak a Ságvári névre vonatkozik. A kollégák kikeresték az
előzmény iratokat. Tájékoztat arról is, hogy az időközi országgyűlési választást kitűzték, a kitűzés napjától
nem lehet közterületet átnevezni. Indokolt lenne a törvényességi határidő módosítását indítványozni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Ők nem kérhetik a Kormányhivataltól, hogy nézzenek utána a levéltárban?

Wolf Viktória jegyző Javasolja a Magyar Tudományos Akadémiától és a Levéltártól állásfoglalás kérését,
hogy a nálunk fellelhető és múltban a leledző „rétságból” illetve „Ságvári kútból” eredeztetett „Ságvári”
névre vonatkozva milyen állásfoglalást adnak ki és ehhez igazítva kérnék a határidő hosszabbítását.

Vella Ferenc Zsolt polgármester A lakosoknak az utcanév változása sok utánjárással és nem kevés pénzzel
jár. 
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Wolf Viktória jegyző  Az utcanév változtatáskor a közműszolgáltatókon és az érintett hivatalokon kívül  mi
megkeressük az  ügyészséget,  bíróságot,  stb.  Ha cégek vannak az  utcában bejegyezve,  ez  akkor  őket  is
érintheti. Szervezetten volt arra példa, a Járási Hivatallal felvesszük a kapcsolatot, hogy az ottani lakosoknak
nem kell  a  Járási  Hivatalba  menni  lakcímkártya  ügyében,  hanem ide  behozzák és  az  iratokat,  ami   itt
intézhető. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Megkeressük  a  Magyar  Tudományos  Akadémiát  és  párhuzamosan  a
levéltárat, a Kormányhivatalnak pedig megírjuk, hogy országgyűlési választások vannak április 12-én, ezért
határidő módosítást eszközölünk. Javasolja, hogy  az elhangzottak szerint fogadják el a határozatot. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2015. (II.23.)  HATÁROZATA 

                                      Törvényességi felhívás elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  VEB/004/403/2015.  sz.

Törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja.
2. a  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  79.§  (2)

bekezdésében  rögzítetteket  figyelemben  tartva  az  utcanevet  a  2015.  április  12.  napjára
kitűzött időközi választást követően kezdeményezi a “Ságvári” utcanév megváltoztatását.

3. kérelemmel  fordul  a  2.  pontban  rögízettekre  hivatkozással  a
Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz a Törvényességi felhívásban megadott 2015. március
15. határidő – lehetőség szerint – 120 nappal történő meghosszabbítása vonatkozásában.

4. megkeresi a Magyar Tudományos Akadémiát állásfoglalás kérése
céljából, valamint a  Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárát. 

5. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

4. napirendi pont
Badacsonyi úton meglévő járda felújítására közbeszerzési eljárást lebonyolító kiválasztása

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester A felújításra  a  tervek  elkészítésre  kerületek,  a  tervek  alapján  a  járda
aszfaltburkolatának  felbontása,  szegélykövek  eredeti  szintre  emelése,  alépítmény  felújítása,  valamint  a
felület térkövezése kerül a terv szerint elvégzésre. A beruházás költsége meghaladja a közbeszerzésekről
szóló  2011.  évi  CVIII  törvényben  meghatározott  tizenötmillió  forint  költséget,  ezért  a  kivitelezőt
közbeszerzési eljárás alapján kell kiválasztani. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására négy ajánlat került
bekérésre az alábbi gyakorlattal rendelkező bonyolítóktól.
- Dr.  Hajba  Csaba  ügyvédtől,  aki  jelezte,  hogy  egyéb  elfoglaltságai  miatt  nem  tudja  vállalni  a

lebonyolítást.
- Firmiter Füred Bt.-től
- Veszprémber Zrt.- től
- Hungaro Tender Kft. -től 
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Homonnay Zsombor képviselő Hat zebrát számolt meg. Kell, hogy legyen zebra a vasúti átjáró miatt és
három forgalomlassító lehetőséget látott. Van-e erre lehetőség beletenni ebbe az egészbe? Hat helyen van
kijelölt  gyalogátkelőhely a  sínen,  az emberek ezt  használják.  Valamilyen módon ezt  egységesen kezelve
minden  további  beavatkozás  nélkül  bele  kellene  emelni,  ezek  a  következők:  1.  a  sín  alatt  áthaladó  a
csónakkikötő  folytatása  az  elég  forgalmas  hely,  2.  az  önkormányzattal  szemben,  3.  az  állomás  épülete
mellett   4. a fősorompó melletti gyalogterelőnél, 5. a forgónál a Bökhegyi útnál , 6. az iskola utcánál is
kellene, mivel nagyon sok ember ott megy le a strandra. Ha három vagy négy jelölhető, az már lelassítja a
forgalmat. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Jó a gondolat, de amire kaptuk a pénzt, azon már nem lehet változtatni, ezt
külön kellene kezelni. 

Gáspár  József   képviselő A   Közútkezelő  egy  feltételhez   ragaszkodott  a  gyalogátkelőhelynél,  hogy  a
gyalogjárdáról  kell  indulni  és  gyalogjárdára  kell  érkezni.  Ennek csak  két  helyen  lehet  megfelelni,  itt  az
önkormányzatnál és a vasúti átjárónál. 

Wolf Viktória jegyző  A gyalogátkelőhely létesítése tervezési-engedélyezési eljáráshoz kötött. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Javasolja a jelenlegi formában készítsék el és bejárást hívjanak össze a
Közútkezelővel, elmondanák, hogy mit szeretnének és ők leírják a feltételeket. Ezeken a helyeken úgy lenne
megcsinálva a járda, hogy legyen benne egy hajlat, ha elkészül, akkor a babakocsit át lehessen tolni, és ne
kelljen hozzányúlni az egy-két éve elkészített járdához. 

Kovács József alpolgármester Az első vállalkozó magas árat szabott meg, a másik kettőhöz képest. Akivel
már dolgoztak azt választaná.

Gáspár József  képviselő  Részt vett abban, amikor a Hungaro Tender Kft-vel csinálták a közbeszerzési
eljárást. 

Zavari Judit képviselő Ha már volt jó tapasztalat, arra szavaz.    
   
Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Javasolja, hogy  a Hungaro Tender Kft-t bízzák meg a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására, bruttó  280.000 Ft összegben. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2015. (II.23.)  HATÁROZATA  

Gyalogjárda felújításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata tulajdonában álló Ábrahámhegy belterület 71-es főút jobb oldalán a 71+118,25-
72+643,25  szelvények  közötti  gyalogjárda  felújítás  közbeszerzési  eljárásának  lebonyolítására
megbízza a Hungaro Tender Kft-t (8300 Tapolca, Nagyköz u. 5. A. épület) az  általa benyújtott
bruttó  280.000  Ft  összegű ajánlat szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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5. napirendi pont
Patak utcai buszöböl tervezésére beérkezett ajánlatokról

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Az  önkormányzat  tervei  között  szerepel  a  Patak  utca  teljes
rekonstrukciója, különösképpen a Patak utcai járda megépítése az úgynevezett Ráber kanyarban, valamint
buszöböl építése. A járda kialakítását első lépcsőben a bolttól a Nap- közig tartó szakaszon a kanyarok
beláthatóságának növelésével a gyalogosok biztonságának növelése a cél. A képviselő-testület döntésének
megfelelően az érintett tulajdonosokkal az egyeztetések hamarosan megkezdődnek.
A  buszmegálló  öböl  kialakítása  során  fellépő  készítése  az  idősek  érdekében  fontos  feladat,  hiszen  a
jelenlegi  buszmegállóban a talajszintről  kell  szinte  felkapaszkodni az embereknek a buszra,  valamint  a
Salföld felé haladó busz az úttesten áll meg, a busz mögül esetlegesen kilépők jelentős balesetveszélynek
vannak  kitéve.  A  buszmegálló  áthelyezésével,  valamint  az  öblök  megépítésével  ezen  problémák
megszűnnek. Salföld felé a megálló nincs szerencsés helyen, arra gondoltunk, és javaslat érkezett, hogy
feljebb kellene tenni és a híd után tudna megállni a busz.  A tervre pályázni kellene, mivel terv nélkül nem
lehet megoldani.  

Gáspár József képviselő Kérjenek legalább három árajánlatot, úgy reálisabban fogják látni.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a meglévő árajánlaton kívül legalább még két árajánlatot
kérjenek be 30 napon belül és a következő ülésen tárgyalják.   
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2015. (II.23.)  HATÁROZATA 

                           Patak utcai buszöböl tervezőjének kiválasztásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patak utcai buszöböl kialakítás
tervezésére a Kreatívterv Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/B fsz 1.) által beadott árajánlaton kívül
további két árajánlat bekérését rendeli el.  

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

III.  NAPIRENDEK UTÁN

Vella  Ferenc  Zsolt   polgármester Tájékoztatja  a  testület  tagjait,  hogy  a  Balatoni  Futár  Bt.  kéri  az
önkormányzatot, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a lap előállítását, járuljon hozzá a nyomdai
költségek finanszírozásához. Az elmúlt időszakban mi is jobban prosperálunk a lapban, évekkel ezelőtt
adtunk támogatást, de két három éve már nem. A különböző hirdetésekre is tudnának kedvezményt adni.
Elsősorban a helyi szervezeteket támogatják, de a Balatoni Futár elég népszerű újság és hirdetni is lehet
benne. Javasolja, hogy 30.000 Ft-tal támogassák. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                          37/2015. (II. 23.)  HATÁROZATA 
                                   A Balatoni Futár Bt. támogatási kérelméről 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Balatoni  Futár  Bt.  (1088
Budapest, Vas u. 2/b.) támogatási kérelmét – amely a lap előállítására és a nyomdai költségek
finanszírozására vonatkozott – megismerve az alábbiak szerint döntött: 
A  képviselő-testület  a  kérelmet  30.000  Ft  összegben  támogatja  az  önkormányzat  2015.  évi
működési kiadásainak terhére.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  támogatás  átadásáról  kössön  megállapodást,  és  intézkedjen
annak kifizetéséről. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő:  2015. március 31. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester   Kimaradt a rendezvénytervből két megkeresés, balatoni horgászverseny
lenne kettő,  kétszer  egy-egy  hetes  verseny.  Csörgő Tamás személyes  találkozójára  hivatkozva  Kovács
Dániel igazgató írta a levelet, mely szerint a versenyük fő média támogatója a The Fishing & Hunting
Channel.  Ezáltal  média  értéket  tudnak nyújtani  a  versenyüknek helyszínt  biztosító  településeknek.   A
csatornán a települést is bemutatnák, ezzel is népszerűsítik a települést. A versenyre csak helyet kell adni. A
kétszáz  méteres  szakaszon  abban  az  időszakban  nem  horgászhat  más.  Elfogadják  a  The  Fishing
&Huntingot és egy csapat jön április 20-25. között, nekik engedélyezik. 
Augusztus 29.- szeptember 26-ig lenne Darvas László kiállítása. A szilveszteri bál költségét kivetette, mivel
nem  önkormányzati  rendezvény  és  Faragó  György  kiállítására  tennék  át.   Zolnay  László  jelzett  a
csendhétvégével kapcsolatban, hogy a Műegyetem szimfónikus zenekarának tagjaiból egy kamarazenekar
lenne  itt  a  csend  hétvégén.  Aki  a  fentiek  szerint  el  tudja  fogadni  a  rendezvényterv  kiegészítését,  az
kézfelemeléssel jelezze.   
  
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                          38/2015. (II.23.)  HATÁROZATA 
                                          A 2015. évi rendezvényterv kiegészítéséről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi rendezvényterv módosítását
elfogadja a melléklet szerinti kiegészítésekkel.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő:  azonnal

Vella Ferenc Zsolt polgármester Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Napsugár köz 435/9. hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában  pályázatot  benyújtó  az  ingatlan  vásárlására  vonatkozó  az  igényét  szóban visszavonta,
abból az okból, hogy bírósági ügy elé néznek.  Addig szüneteltetné a kérelmét és újra be fogja adni. 
Javasolja,  hogy  az  önkormányzati  ingatlanok  értékesítésére  kiírt  pályázati  feltételeket  vizsgálják  felül  a
következő ülésen, melyet képviselő-társa is javasolt. 
Elmondja  továbbá,  hogy  felmerült  a  Sziget  utca  23.  szám  alatti  925  hrsz-ú  ingatlan  értékesítésének
lehetősége.  Javasolja,  amennyiben  van  önkormányzati  vásárlási  szándék,  hogy  az  ingatlanra  független
ingatlan értékbecslő által készíttessenek értékbecslést a további tárgyalások folytatásához.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                          39/2015. (II.23.) HATÁROZATA 
                                          

Sziget utca 23. szám alatti (925 hrsz) ingatlan értékbecslése

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ábrahámhegy, Sziget utca 23.
szám alatti ingatlan értékbecslését elrendeli és felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a
további tárgyalások folytatására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt polgármester Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke
tájékoztatása  alapján  a  vagyonnyilatkozatokat  minden  érintett  határidőben  leadta,  illetve
javasolja  Baki  Jánosné  bizottságba  történő  felvételét,  amennyiben  az  érintett  a  tagságot
elvállalja. Tájékoztat továbbá arról, hogy a lomtalanítás a településen 2015. április 30. 7,00 óra
és május 4. napja 18,00 között lesz, melyről a lakossági hirdetmények elkészültek. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni és az ülést 18.15 órakor bezárja. 
 

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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