
   

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

Ikt.szám:  121-106 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 17.-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  
Kondor László  képviselő 
Borbély Gyula képviselő 

         Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő   

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző megbízásából: Horváth Anita fogalmazó.
            Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  17.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a  napirendi pontokat:

 1. Ábrahámhegy  Önkormányzat Képviselő-testületének  „ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
„ szóló  2/2009. /II.12. / rendeletének módosítása. 
 2.   Temetőkápolnára benyújtott pályázat.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 

1. Ábrahámhegy  Önkormányzat Képviselő-testületének  „ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről   
„ szóló  2/2009. /II. 12. / rendeletének módosítása. 

Vella Zsolt polgármester  Pályázatot nyújtottak be a  Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztések támogatási 
program előirányzatából a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a helyi önkormányzati 
feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések tárgyában az  Ábrahámhegy  2233 hrsz. alatt 
temetőkápolna építésére és ravatalozó felújítására. 
Fenti pályázat vonatkozásában tegnap hiánypótlás érkezett, mely szerint beazonosítható módon kell szerepeltetni a 
beruházást. 
Javasolja, hogy a hiánypótlás miatt a költségvetési rendeletben a temetőkápolna beruházást ne csak temetőkápolna 
címen hanem temetőkápolna építése és ravatalozó felújítása címen szerepeltessék. 
Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és   tartózkodás 
nélkül  megalkotta az alábbi

9/2009. /VI. 20./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat költségvetéséről szóló  2/2009. /II. 12./ rendeletének módosításáról. 
1.sz.mell.  

 2.   Temetőkápolnára benyújtott pályázat.

Vella Zsolt polgármester  Fenti pályázat vonatkozásában tegnap hiánypótlás érkezett, mely szerint az Áfa javítása 
miatt szükséges az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a képviselő-testületi határozatnak és a kivonatnak 
javítása. Az árajánlatot a 20 %-os Áfa-val fogadták el, azonban a kivitelezéskor az érvényben lévő jogszabályok 
változása miatt 25 %-os Áfát tartalmaz majd az építési költség. 
Javasolja, hogy a 90/2009. /V.12./ KT. határozatot vonják vissza, mivel az Áfa mértékének változását bele kell 
kalkulálni a fejlesztés forrásösszetételébe és ezzel a módosítással hozzanak egy új határozatot. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi  határozatokat:  

100/2009. /VI. 17./ KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2009. /V.12./ KT. határozatát visszavonja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

101/2009. /VI. 17./ KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztések támogatási program előirányzatából a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező 
fejlesztések tárgyában. 
A pályázat célja : Ábrahámhegy  2233 hrsz. alatt temetőkápolna építése és ravatalozó felújítása. 
Fejlesztés megvalósulási helye: Ábrahámhegy, Hajnal u. 
Fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban.
Megnevezés 2009. év
Saját forrás 6.390.317
Hitel -
Támogatásból igényelt összeg 11.867.732
Egyéb támogatás -
Egyéb forrás -
Összesen: 18.258.049
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A beruházás bruttó összköltsége  18.258.049  Ft, mely 11.867.732  Ft pályázati támogatásból, és 
6.390.317 Ft összegű saját forrásból áll. 

A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló  9/2009. /VI.20./ 
számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
A fejlesztés forrásösszetétele tartalmazza a 2,5 %-os pályázati díjat, melynek összege 296.693 Ft. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

k.m.f. 

Horváth Anita Vella Zsolt 
fogalmazó polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:     Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  

3


	Fenti pályázat vonatkozásában tegnap hiánypótlás érkezett, mely szerint beazonosítható módon kell szerepeltetni a beruházást. 
	Javasolja, hogy a hiánypótlás miatt a költségvetési rendeletben a temetőkápolna beruházást ne csak temetőkápolna címen hanem temetőkápolna építése és ravatalozó felújítása címen szerepeltessék. 

