
     ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

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

Ikt.szám: 11/2022.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 12.
napján (péntek) 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

Az ülés helye: Kultúrház (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Gáspár József képviselő 
Miklai Zsuzsanna képviselő                             (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:
Tóth Gábor képviselő               (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Bodnár Attila jegyző

Meghívottak: Tamás Lászlóné Költségvetési- és Adóosztály vezető
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

Part Andrásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent:                                   (0 fő)

Vella  Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  Bemutatja  Nagy Zoltán
műszaki  ügyintéző  kollégát,  aki  nagyrészt  Ábrahámhegy  műszaki  jellegű  ügyeit  fogja  intézni.
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Elmondja,
hogy Tóth Gábor képviselő előzetesen bejelentette távolmaradását munkahelyi elfoglaltsága miatt.
Ismerteti,  hogy a meghívóban 6 napirendi  pont  szerepel.  Kérdezi,  hogy további  javaslat  van-e.
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2022. (VIII.12.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása 
 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton felvidéki 
Szociális és Gyermekjóléti, és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2021. (IV.16.) önkormányzati 
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, a gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Ábrahámhegy 0109/16. helyrajzi számú, az Ábrahámhegy 0109/15. helyrajzi számú, 
és az Ábrahámhegy 0109/14. helyrajzi számú ingatlanok ügye

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
5. Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
6. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást. 

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  az  előterjesztésben  mindent  leírt.  A
pénzmaradvány  felosztása,  a  képviselő-testületi  döntések  kerültek  átvezetésre,  melyet  az
előterjesztés részleteiben tartalmaz. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megjegyzi, hogy a szemétszállítás is nagyobb költséget jelent, erre
oda kell figyelni. Kérdezi, hogy a közvilágítási szerződés módosítása hogyan áll.

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  a  közműveket  át  kell  nézni,  amennyiben
szükséges, ősszel az előirányzat módosításban rendezni kell. 

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző elmondja, hogy az Oriental-Lux Kft. a szerződés
módosítását megküldte, aláírásra előkészítésre került.

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  áram  drágább  lesz,  illetve  a  fűtéssel  is
takarékoskodni kell. Az ukrán menekültek ellátására érkező összeget figyelemmel kell kísérni. Nem
lesz könnyű telünk a híradásokat nézve. 
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Tamás  Lászlóné osztályvezető  megjegyzi,  hogy  próbálunk  takarékoskodni,  egyelőre  nagy
problémák nincsenek. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy több önkormányzat nem fizet hozzájárulást a
településükről a badacsonytomaji óvodába járó gyerekek után. Ábrahámhegyről 12 gyerek jár át, az
Óvodai  Társulás  tagjaként  a  hozzájárulást  ők  biztosítják.  5-6  éve  kéri,  hogy  ebben  történjen
egyeztetés, előrelépés.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az érintett önkormányzatokat megkerestük, kérve
az étkezés kiegészítését. Sok helyről választ sem kaptunk. Tapolca kérte, hogy mi is fizessünk az
odajáró gyerekek után. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  megjegyzi,  hogy  az  óvodai  nevelés  kötelező  önkormányzati
feladat. 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy három válasz érkezett,  Nemesgulács, Káptalantóti és
Tapolca  részéről.  Ők részletes  kimutatás  kértek,  amit  megküldtünk  részükre.  Erre  válasz  nem
érkezett. A következő lépés az lehet, hogy az óvodai felvételnél feltételként kell szabni, hogy ha
nem fizeti be az önkormányzat vagy a szülő a hozzájárulást, akkor a gyermeket nem tudjuk más
településről felvenni. Az óvoda létszámát már most is meg kellett emelni 72 főre. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  önkormányzatoknak  felelősen  kellene
gondolkodni, ezt a kötelező feladatot el kell látni. Minden önkormányzat nehéz helyzetben van,
egyenlő  teherviselésre  van  szükség.  Kérdezi,  hogy  további  észrevétel  van-e.  Megállapítja,  hogy
nincs.  Kéri,  hogy aki  az  előterjesztésben  szereplő  rendelet  tervezetet  elfogadja,  kézfelemeléssel
jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja: 

7/2022.(VIII.29.)  rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

módosításáról 

2. Napirendi pont
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  Balaton  felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti, és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  szóló  2/2020.  (IV.03.)  önkormányzati  rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző  elmondja,  hogy a  meghívóban rosszul  szerepel  az  önkormányzati
rendelet módosítás száma, az helyesen 2/2020. (IV.03.) Az anyag tartalmazza azokat az emeléseket,
melyeket a környékben az étkeztetést ellátó cégek és egyéni vállalkozók tettek. A rendelettervezetet
ki kell küldeni az érintett településeknek, ha mindenki elfogadja, akkor tudjuk átvezetni.
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Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy
nincs.  Kéri,  hogy aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  elfogadja,  kézfeltartással
jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2022. (VIII.12.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított
szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjairól és a Balaton-felvidéki a
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  fenntartásában

működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
meghatározásáról  szóló  előterjesztést  megtárgyalta.  Az  előterjesztésben  javasolt
módosításokat és térítési díjakat elfogadja.

2. az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetét jóváhagyólag tudomásul veszi.
3. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  rendelet-tervezetet  a  feladat  ellátásban  részt  vevő  tag

önkormányzat képviselő-testületeinek küldje meg jóváhagyás végett  azzal,  hogy a
települések  által  biztosítandó  esetleges  további  kedvezményeket,  mentességeket
foglalják határozatukba, és küldjék meg a Társulás elnökének.

4. a  feladat  ellátásban  részt  vevő  tag  önkormányzatok  képviselő-testületei
határozatainak meghozatalát követően a rendelet-tervezet előkészítését elrendeli.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben a feladat ellátásban részt vevő tag önkormányzat véleményének
beérkezését követően azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

3. Napirendi pont
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének,  a  gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző elmondja,  hogy az anyagot megküldték véleményezésre a Társulás
tagjainak,  Balatonrendes  és  Ábrahámhegy  községek  önkormányzatának.  A  képviselő-testületek
véleményének  birtokában  Révfülöp  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fogja  megalkotni  a
rendeletet. A tervezetet elfogadásra javasolja.
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Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy Révfülöpre az óvodába 2, az iskolába 6 gyermek
jár  Ábrahámhegyről.  Ezzel  szemben  a  badacsonytomaji  óvodába  12  gyermeket  visznek  a
településről. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2022. (VIII.12.) HATÁROZATA

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezéséről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadásra  javasolja  az
előterjesztésben  szereplő  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjáról  szóló  rendelet
tervezetet.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Révfülöp  Község
Önkormányzata Polgármesterét értesítse. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Határidő: azonnal, egyebekben 5 munkanap

4. Napirendi pont
Ábrahámhegy 0109/16. helyrajzi számú, az Ábrahámhegy 0109/15. helyrajzi számú, és az
Ábrahámhegy 0109/14. helyrajzi számú ingatlanok ügye

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást. 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy HÉSZ módosítás és belterületbe vonás szükséges. A
szabályozás nem tartalmazza a belterületbe vonást. Ha a HÉSZ módosítás elindulna a belterületbe
vonás érdekében – amennyiben a magasabb rendű jogszabályok alapján lehetséges, az övezet akkor
sem változik, az átminősítéssel nem nyer semmit a kérelmező. Erdő övezetről van szó, nincsenek
meg a beépítéshez szükséges feltételek.  Ha az erdő besorolás változna,  akkor a településen egy
másik  részt  kell  kijelölni,  ami  kettős  településrendezési  eszköz  módosítást  jelent.  Mivel  az
erdőterületek  csökkentek,  nem  biztos,  hogy  jó  ötlet  az  övezeti  besorolásból  való  kivétele  az
ingatlanoknak.  Az  érintett  hatóságok  támogatása  sem  egyértelműen  biztosított.  Esetleg  átfogó
módosítás során lehetne vizsgálni a kérelmet. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester nem támogatja az ingatlanok belterületbe vonását. Az övezet
módosításhoz  kettős  eljárás  megindítása  szükséges.  Eddig  a  testület  azt  szorgalmazta,  hogy
maradjanak meg az erdők és  a  szőlők  a településen.  Kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e.
Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2022. (VIII.12.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 0109/16 helyrajzi számú, az Ábrahámhegy 0109/15 helyrajzi számú, és az
Ábrahámhegy 0109/14 helyrajzi számú ingatlanok ügye

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az  „Ábrahámhegy 0109/16 helyrajzi számú, az Ábrahámhegy 0109/15

helyrajzi  számú,  és  az  Ábrahámhegy  0109/14  helyrajzi  számú ingatlanok  ügye”
tárgyában beérkezett kérelmet, és az ehhez tartozó előterjesztést, és dönt abban,
hogy  a  tárgyi  ingatlanok  belterületbe  vonását  Magyarország  és  egyes  kiemelt
térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  87.  §  (1)
bekezdésének b) pontja alapján nem támogatja.

2. dönt abban, hogy a kérelmező ügyfelek Ábrahámhegy 0109/16 helyrajzi számú, az
Ábrahámhegy 0109/15 helyrajzi számú, és az Ábrahámhegy 0109/14 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítását nem támogatja.

3. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  kérelmezőket  tájékoztassa  a
döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

5. Napirendi pont
    Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző  elmondja,  hogy  az  Ábrahámhegyi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület
kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben 300 eFt támogatást kér a könyvelő az idei évi
költségére, a bankszámla vezetési és posta költségekre, illetve a pályázat írás és tagdíj költségek
kifizetésére. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző évben nem kaptak támogatást, de több
pályázaton is nyertek, legutoljára 7,2 millió forintot. A helyi polgárőrség már kapott támogatást az
önkormányzattól. Kérdezi, hogy a költségvetésben van-e rá fedezet.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a civil szervezetek támogatására 1,1 millió forint
lett  elkülönítve,  ebből  a  Polgárőr  Egyesület  részére  200  eFt  került  kifizetésre,  így  900  eFt  áll
rendelkezésre. A tűzoltók 300 eFt-ot kérnek, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület pedig 900
eFt-ot. A Céh Egyesület részére 600 eFt van tervezve.

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  a  helyi  tűzoltóságnak  a  300  eFt-ot
mindenképpen javasolja biztosítani. A többit a Céh Egyesületnek azzal, hogy a jelen költségvetés
ennyit  tesz  lehetővé.  Kihelyezett  Tourinform pont  van a településen,  ezzel  az  egész rendszert
támogatják.  Kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki
egyetért azzal, hogy az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300 eFt támogatást kapjon a
kérelmének megfelelően, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2022. (VIII.12.) HATÁROZATA

Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló
20/2013.(XI.21.)  önkormányzati  rendelete  –  a  továbbiakban:  Ör.  –  2.§  (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (székhely: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 14.; képviseli: Ács Balázs
elnök) – a továbbiakban:  Egyesület  – részére 2022. évben vissza nem térítendő
támogatást  biztosít  300.000,-   Ft  összegben,  azaz  Háromszázezer  forint
összegben.

2. elrendeli,  hogy  a  támogatás  kifizetése  átutalással  történjen  az  Egyesület
bankszámlájára.

3. a támogatás célja: működési és pályázat írás és tagdíj költségek tevékenységeinek
támogatása

4. a támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31.
5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2023. január 31-ig köteles elszámolni.
6. felhatalmazza Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  fentiekben  körülírt

támogatásra  a  Képviselő-testület  döntésének  megfelelő  tartalommal  kössön
megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra. 

7. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Költségvetési-  és
Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

8. utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve
annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
beszámolásra:  az elszámolást,  illetve elmaradása esetén az arra  biztosított
határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna Pénzügyi ügyintéző

6. Napirendi pont
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt polgármester elmondja,  hogy  az előző napirend kapcsán már  érintették  a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelmét is, ahol maradna az eredeti 600 eFt-os támogatás a
kért 900 eFt-tal szemben.

Miklai Zsuzsanna képviselő kérdezi, hogy ennél kevesebb adható-e.
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Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  nem.  A  megállapodás  ezt  az  összeget
tartalmazza, mindenkinek ki lett küldve, hogy az iroda milyen tevékenységet végez.

Gáspár József képviselő kérdezi, hogy mi indokolja, hogy másfélszeresét kérik a költségvetésbe
beállított összegnek. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  irodában  négyen  dolgoztak,  komoly
béremelésre került sor. A bér és járulékai 12,5 milliót forintot tesz ki.

Gáspár József képviselő szerint ezt át kellene gondolni.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.
Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy 600 eFt vissza
nem térítendő támogatást kapjon az Egyesület, kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2022. (VIII.12.) HATÁROZATA

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson

kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló  20/2013.(XI.21.)
önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított
jogkörében  eljárva  az  Badacsonyi  Céh  Turisztikai  Egyesület  (székhely:  8261
Badacsonytomaj,  Park  utca  14.;  képviseli:  Illés  Zoltán  elnök)  –  a  továbbiakban:
Egyesület – részére 2022. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 600.000
eFt összegben, azaz Hatszázezer forint összegben.

2. elrendeli,  hogy  a  támogatás  kifizetése  átutalással  történjen  az  Egyesület
bankszámlájára.

3. a támogatás célja: működési és turisztikai tevékenységeinek támogatása.
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31.
5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2023. január 31-ig köteles elszámolni.
6. felhatalmazza Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  fentiekben  körülírt

támogatásra  a  Képviselő-testület  döntésének  megfelelő  tartalommal  kössön
megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra. 

7. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Költségvetési-  és
Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

8. utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve
annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
beszámolásra:  az elszámolást,  illetve elmaradása esetén az arra  biztosított
határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna Pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy a pályázatok hogyan állnak.
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Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a Harangláb megvalósítására 1 ajánlat érkezett.  Az
ajánlattételi felhívást újra ki kell küldeni, 3 árajánlatra van szükség. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az utcákat is rendbe kell tenni, kéri a szükséges
intézkedéseket  megtenni.  Több napirend és hozzászólás  nem lévén megköszöni  mindenkinek a
munkáját, az ülést 9.45 órakor bezárja.

K.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Bodnár Attila
jegyző


	K.m.f.

