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

Ikt.szám:  121-178 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-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 
Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő  
Borbély Gyula képviselő 

Meghívottak: Soltész Attila körjegyző  
 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. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület kérelme. 
2.    Közvilágítási szerződés megkötése.

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

1. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület kérelme.   

Vella Zsolt polgármester   Az egyesület pályázatot kíván benyújtani a Leader IV. tengely Közösségi célú 
fejlesztésen belül Infoterminál rendszer kiépítésére és a község frekventált területén szeretnének egy infoterminált 
elhelyezni. Ehhez kérik az önkormányzat szándéknyilatkozatát, melyet önkormányzati tulajdonú területen 
helyeznének el. Kérik a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását a megvalósításhoz és a fenntartási idő alatti, - 
amely 5 év - üzemeltetéshez. 
Javasolja, hogy a hozzájárulásukat adják meg és kéri a testületet, hogy szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájáruló nyilatkozatot ad a Badacsonyi CÉH 
Turisztikai Egyesület /székhely:  8261 Badacsony, Park u. 14./ részére, hogy az egyesület Ábrahámhegy 
község 838/4. hrsz-ú ingatlanon, - amely Ábrahámhegy község tulajdonát képezi – 
1 db infoterminált helyezzen el. 

A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulása a fenntartási idő alatti – amely 5 év – üzemeltetésre 
vonatkozik.   

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal.

2.    Közvilágítási szerződés megkötése.

Vella Zsolt polgármester   
A energiapiac megnyitása miatt 2010 január 1 napjától Ábrahámhegy Község Önkormányzatnak is ki kell lépnie a 
nyílt energiapiacra.
Az E-ON Energiaszolgáltató Kft. megküldte a „Kompakt” közvilágítási  tarifára vonatkozó szerződéscsomagját.
Javasolja, hogy a szerződést fogadják el és hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az „E-ON Kompakt villamosenergia-vásárlási 
szerződés egyetemes szolgáltatás keretében történő szolgáltatásra” tárgyú szerződést és mellékleteit 
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és mellékleteinek aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  18.00   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Kondor László    képviselő 
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