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

Ikt.szám: Á. 29-92 /2011. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 15-i 
nyilvános  rendkívüli ülésén. 

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

Jelen vannak: 
Vella Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit képviselő

Meghívottként: 
Soltész Attila címzetes főjegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Vella  Zsolt  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a  testület  5  fővel 
határozatképes, 18.00 órakor az ülést megnyitja. 

Napirendként javasolja elfogadni: 

1. Többfunkciós mobilstég beszerzése tárgyában pályázat benyújtása
2. Céh  Turisztikai  Egyesület  Leader  programban  infoterminál  rendszer 

kiépítésére egyetemleges kezességvállalás 

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

154/2011. (XI. 15.) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 15-i 
rendkívüli  nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Többfunkciós mobilstég beszerzése tárgyában pályázat benyújtása
2. Céh  Turisztikai  Egyesület  Leader  programban  infoterminál  rendszer 

kiépítésére egyetemleges kezességvállalás 

Határidő: azonnal.
Felelős: Vella Zsolt polgármester



1. Többfunkciós mobilstég beszerzése tárgyában pályázat benyújtása

Vella Zsolt polgármester: Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
támogatások körében a LEADER jogcím keretein belül közösségi célú beruházás tárgyában 
lehetőség van többfunkciós mobilstég beszerzése. Véleménye szerint a strand fejlesztése 
szempontjából előnyös lehet egy ilyen beruházás. 
A beruházás kapcsán kettő árajánlat benyújtásra, melyek közül a Sitel Kft. ajánlata bizonyult 
kedvezőbbnek,  melynek  összege  bruttó:  12.385.213,-Ft.  Az  Úszóstég  Kft  ajánlata  ennél 
magasabb, összege bruttó 16.735.119Ft
Kéri a testület, hogy döntsenek a beruházásról, az aki egyetért a pályázat benyújtásával a 
kedvezőbb ajánlat szerint, kézfeltartással szavazzon. 

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

    155/2011. (XI. 15.) Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az alábbiak szerint
A projekt címe: Többfunkciós mobilstég beszerzése Ábrahámhegyen;
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8256 Ábrahámhegy 
1040 hrsz.
A pályázati konstrukció száma: Leader - vállalkozási alapú fejlesztés -
1024801 célterület;
A projekt bruttó összköltsége: 13.128.326,- Ft;
Az igényelt támogatás összege: 6.301.596,-Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó  önkormányzati önrész számszerű
összege és forrása: 6.826.730,- Ft (saját forrás);

 Továbbá a Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
   önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

   Határidő: 2011. november 15.
   Felelős: Vella Zsolt polgármester 

2.  Céh  Turisztikai  Egyesület  Leader  programban  infoterminál  rendszer  kiépítésére 
egyetemleges kezességvállalás 

Vella  Zsolt  polgármester:   a  Céh  Turisztikai  Egyesület  a  Leader  program  keretében 
infoterminál   rendszer  kiépítésére  pályázott,  melyhez   a  községek  készfizető  kezesség 
vállalása kell, így Ábrahámhegy Önkormányzat részéről is szükséges határozat hozatal ez 
ügyben. 
Javasolja a testületnek, hogy aki a készfizető kezesség vállalással egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 



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

156/2011. (XI. 15.) Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülte  a  CÉH  Turisztikai 
Egyesület által a Leader programban infoterminál rendszer kiépítése céljából, 
melynek  bruttó  bekerülési  költsége  12.675.000.-  Ft,  annak  megvalósítása 
érdekében  Badacsonytomaj,  Badacsonytördemic  és  Szigliget  községekhez 
hasonlóan, a támogatás 25 %-ának 3.168.750.- Ft erejéig készfizető kezességet 
vállal. 

A  képviselő-testület  nyilatkozik  arról,  hogy  a  már  meglévő  hitelekből, 
kezességvállalásokból  és  az  igényelt  hitelből  adódó  éves  kötelezettségeit 
figyelembe véve nem esik az 1990.  évi  LXV. törvény 88. §.  (2) bekezdésében 
meghatározott korlátozás alá. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  fentiek  szerinti 
feltételekkel  történő  készfizető  kezességvállalás  ügyében  eljárjon  és  az 
ügylethez kapcsolódó szerződést az önkormányzat képviseletében a Balaton-
felvidéki Takarékszövetkezettel megkösse.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Vella Zsolt polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 18.20 órakor bezárja. 

K.m.f.

   Soltész Attila  Vella Zsolt
címzetes főjegyző  polgármester

Zavari Judit 
képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő


