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

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

Ikt.szám: 18/2022.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2022.  december  13.
napján (kedd) 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.

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

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Gáspár József képviselő 
Miklai Zsuzsanna képviselő                             5 fő
Tóth Gábor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Bodnár Attila jegyző

Meghívottak: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

                       
Part Andrásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 3 fő

Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatali dolgozókat és
a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, az
ülés határozatképes. Ismerteti, hogy a meghívóban 2 nyílt napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki azok
tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2022. (XII.13.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. december 13-i rendkívüli,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1./ Beszámoló a Képviselő-testület 2022. évi munkájáról
       Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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2./ Közérdekű kérések és javaslatok
      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
    Beszámoló a Képviselő-testület 2022. évi munkájáról 
    Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester beszámolójában összefoglalja, hogy milyen fontos dolgok történtek az
év során. Beszámol az igazgatási és hatósági feladatokról, pénzügyi és adóügyi feladatokról, a műszaki és
közterületi  feladatokról,  pályázatokkal  kapcsolatos  feladatokról.  A  település  vonatkozásában  az
igazgatási,  anyakönyvvezetői  és  hatósági  feladatokat  Illésné  Rácz  Andrea  kolléganő  látja  el,  a
népszámlálás koordinálása is hozzá tartozott. A műszaki feladatokat Gyimesi Mónika végzi, sok feladat
hárul  rá.  Vastag  Béla  januártól  lesz  teljes  feladatkörrel  felruházva  a  közterület  felügyelői  munkakör
betöltésére.  Az  adóügyeket  Kugler  Márta  végzi.  Az  adónemek mértékét  a  testület  megváltoztatta,  a
december  1-i  adatok  alapján  a  teljesítés  106,84  %.  A  pénzügyi  osztályról  két  fő  nyugdíjba  megy  a
következő évben, januártól 1 új kolléganő érkezik. A műszaki osztály megerősítését is tervezi a közös
hivatal  vezetője.  Az  önkormányzat  pénzügyi  helyzete  jelenleg  stabil.  A  polgármester  átruházott
feladataival  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  szinte  minden  hónapban  ugyanazon  személyek  adják  be
kérelmüket települési  támogatásra,  amit  a központi  költségvetés finanszíroz.  A strandra vonatkozóan
benyújtott Kisfaludy pályázat eredményes volt. A Kisörshegyi harangláb remélhetően a tavaszra elkészül,
szintén pályázati  segítséggel.  A közvilágítás  LED-es világításra  való átszereltetése jó  gondolat  volt,  a
sziget  üzemű  lámpák  nem  az  elvárásnak  megfelelően  működnek.  Az  épületkorszerűsítésre  és  utak
fejlesztésére beadott pályázatokban még nincs döntés. Volt egy ígérvény a központi költségvetés részéről
is, de az nem tud megvalósulni.  A jövő évi pénzügyi mutatók nem túl bíztatóak, várhatóan az infláció
mintegy 23 %-os lesz. A költségeket csökkenteni kell, ennek érdekében felmerült a könyvtárépület és a
tűzoltószertár részleges lezárása. Ha januárban is gázzal akarunk fűteni, akkor több mint 3 millió forintot
kell fizetni a korábbi 300e Ft helyett. Ezért a fatüzelésű kazán beszerzése folyamatban van. A szociális
tűzifára 23 kérelem érkezett, mindenkinek próbálunk segíteni. A családgondozó napi szinten látogatja a
rászorulókat,  betegeket,  a falugondoki  szolgálatot  fenntartjuk,  az elvárásoknak igyekszünk megfelelni.
Megköszöni  a  testület  és  a  hivatali  dolgozók  éves  munkáját.  Elmondja,  hogy  csütörtökön  várják  a
nyugdíjasokat egy kis ünnepségre, a Mindenki Karácsonyára december 23-án pénteken délután kerül sor
a Sportházban. Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2022. (XII.13.) HATÁROZATA

Beszámoló a Képviselő-testület 2022. évi munkájáról
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester  beszámolóját  a
Képviselő-testület 2022. évi munkájáról elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Napirendi pont
   Közérdekű kérdések és javaslatok
  Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, illetve javaslat. 

Kovács Ambrus elmondja, hogy sokan a házuk előtt a telekhatáron kívülre ültetnek növényeket, sövényt
és fát. A növények miatt az út gyakran nem látható be. Javasolja az érintettek felszólítását.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a helyi rendelet tartalmazza, hogy a kerítésen kívül
nyúló ágakat le kell vágni. Pár éve helyszíni szemlét követően felszólításokat küldtünk ki, javasolja ezt
megismételni. A levél tartalmazza, hogy amennyiben az ingatlantulajdonos nem tesz semmit a megadott
határidőben, az önkormányzat elvégezteti a munkát, majd azt kiszámlázza az érintettek részére, szankció
megállapításával. 
  SokanSokan azért ültetnek növényeket a házuk előtti közterületre, hogy ott ne parkolhassanak.

…
.  T

Sokan azért üzletnek növényeket a ház elé, hogy illetéktelenek ne parkoljanak ott. 

Több hozzászólás  nem lévén megköszöni a közmeghallgatáson résztvevők munkáját,  majd azt 17.50
órakor bezárja.

K.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Bodnár Attila
jegyző


	K.m.f.

