
   

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

Ikt.szám: Á-82-22/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13.-i   nyilvános 
ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő    
Gáspár József képviselő  

Távolmaradását bejelentette: Zavari Judit Andrea képviselő
                     Kovács József alpolgármester 

Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző 
 Kovácsné A. Katalin jkv.v.
 Fábián Gusztáv polgármester 

Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester 
Somogyi Márk képviselő 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  3 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  9.40 órakor megnyitja. 
Javasolja,  hogy a  meghívóban szereplő napirendek közül a 6.  napirendet elsőként tárgyalják,  mivel meghívott 
vendégek a salföldi képviselő-testület tagjai. 

Ismerteti a  napirendet:
 

1. Iskolabusz tekintetében megállapodás kötése Salföld önkormányzatával. 

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2012.évi költségvetésének elfogadása. 

3. A csatornaszolgáltatásról szóló rendelet visszavonása. 

4. A háziorvossal kötendő megállapodás elfogadása. 

5.  2012. évi támogatási kérelmek. 

6. Az Árindex Kft-vel kötendő szerződés elfogadása.
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Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását  a képviselő-
testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

35/2012. (II.  13. )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.   február 13.-i   nyilvános    ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.    Iskolabusz tekintetében megállapodás kötése Salföld önkormányzatával. 

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2012.évi költségvetésének elfogadása. 

3. A csatornaszolgáltatásról szóló rendelet visszavonása. 

4. A háziorvossal kötendő megállapodás elfogadása. 

5.  2012. évi támogatási kérelmek. 

6. Az Árindex Kft-vel kötendő szerződés elfogadása.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

1.   Iskolabusz tekintetében megállapodás kötése Salföld önkormányzatával. 

Vella Zsolt polgármester  Köszönti Salföld Község Önkormányzat képviselő-testületének tagjait. 

A képviselő-testület az előterjesztést megkapta,  amely szerint Ábrahámhegy Község Önkormányzat  és Salföld 
Község Önkormányzat a révfülöpi és badacsonytomaji iskolába és óvodába járó gyermekek után járó normatívát 
megállapodás  alapján  az  egyes  intézmények  tekintetében  megkapja,  mivel  saját  tulajdonú  gépjárműveikkel 
iskolabusz szolgáltatást nyújt.
Ábrahámhegy önkormányzati  gépjárműve Révfülöp  irányba  (révfülöpi  intézményekkel kötött  megállapodást), 
Salföld  önkormányzati  gépjárműve  Badacsonytomaj  irányában  végez  szolgáltatást  (badacsonytomaji 
intézményekkel  kötött  megállapodást),  azonban  a  zökkenőmentesség  biztosítása  érdekében  Ábrahámhegy 
önkormányzati  gépjárműve is  megy Badacsonytomaj  irányába,  így azon többlet szolgáltatást,  melyre Salföld 
Önkormányzat kapja meg a normatívát azt át kellene adni a Ábrahámhegynek.
Ezen többlet szolgáltatás Ábrahámhegy esetében jelenleg 3 gyermeket érint, mely esetben a normatívát Salföld 
Önkormányzat kapja, így szükséges annak átadása.

Fábián Gusztáv polgármester  Kéri, hogy az  egyharmados  és a kétharmados   elosztástól optimálisabb elosztás 
legyen, mivel a buszt folyamatosan fenn kell tartani. A költségeket még tudják tartani,de egyre magasabb lesz az 
autó fenntartásának költsége.  Javasolja lehetőség szerint az egynegyedes és háromnegyedes elosztást. 

Somogyi Márk képviselő      Ha megbeszélték az egyharmados és kétharmados felállást miért módosítják, utána ha 
módosították  vissza lehet-e állítani vagy majd követik az aktuális helyzetet. 
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Vella Zsolt polgármester   Amikor szóba került az utaztatás bizalommal álltak a kistérség felé, és remélte, hogy ők 
is úgy fognak hozzáállni mint mi a gyerekek utaztatásához. Ők nem így gondolták, említették a szociális ellátást 
szinte minden beszélgetésen, hogy milyen összeget kell kifizetniük. Ez a 60 millió forintos összeg a nem kellő 
odafigyelésből adódott. 
Amikor a megbeszélésen az egyharmad és kétharmados elosztás szóba került még nem látták, hogy melyik gyerek 
hová fog menni iskolába.  Ábrahámhegy önkormányzat gépkocsija négyet fordul egy nap, Salföld önkormányzat 
gépjárműve egyet fordul.  Salföldnek jobb a 25 %, nekünk a 75 % lenne a megfelelő, mivel sokat autózunk. Két 
évig Ábrahámhegy ingyen végezte a szállítást. 2012.-2013. évre kompromisszumos megoldásként  javasolja.

 Mátraházi  Zsuzsanna  alpolgármester Jó  lenne  a  kompromisszumos  megoldás,  2012.-2013.  tanévtől 
felülvizsgálják.  Az,  hogy visszamenőlegesen kérik  az  igazolásokat,  neki  úgy cseng vissza,  mint  a  szociális 
ellátásnál.

Fábián  Gusztáv polgármester  Ott nem volt teljesítés, de itt a teljesítés megtörtént. 
Salföld önkormányzat kinyílvánítja azon szándékát egyhangúan, hogy a 25 % - os illetve a 75 %-os elosztást 
elfogadja.  
 
Vella  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  az  iskolabusz  normatíva  átadás  tárgyában  Salföld  Község 
Önkormányzattal kötendő megállapodást az alábbiak szerint fogadják el:  
A  mindenkori  gyermeklétszám után  járó  normatívát  Salföld  Község  Önkormányzat  részére    25%-os   és 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére  75 %-os arányban osztják meg a  2011-2012. tanévre vonatkozóan. 
Minden tanév megkezdése előtt 30 nappal a megállapodás felülvizsgálata szükséges. 

Szavazásra bocsátja, aki támogatja az elhangzott javaslatot és azzal egyetért az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

36/2012.  /II. 13.   / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolabusz normatíva átadás tárgyában Salföld 
Község Önkormányzattal kötendő megállapodást az alábbiak szerint fogadja el: 

A mindenkori gyermeklétszám után járó normatívát Salföld Község Önkormányzat részére   25%-os  és 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  részére   75  %-os  arányban osztja  meg  a   2011-2012.  tanévre 
vonatkozóan. 
Minden tanév megkezdése előtt 30 nappal a megállapodás felülvizsgálata szükséges. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megállapodás  aláírására  és  a  Körjegyzőséget  a 
megállapodás elkészítésére.

Felelős:  Vella  Zsolt polgármester 
Határidő: 2012. február 20. 

 
Vella  Zsolt  polgármester Megköszönte a  salföldi képviselő-testület  tagjainak  az  ülésen való részvételt,  akik 
elhagyták az ülés termét. 
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2.   Ábrahámhegy Önkormányzat 2012.évi költségvetésének elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester A költségvetés II. fordulós tárgyalására összeállított anyag a koncepciót és az I. fordulós 
tárgyalás során felmerült változtatások alapján lett elkészítve. 
Az I. fordulós tárgyaláshoz képest az alábbi változtatások történtek.
A személyi kiadások és annak járulékai nem változtak. A dologi kiadásoknál változtatva lett a továbbszámlázott 
szolgáltatások (szemétszállítás) sora mivel törvényi előírás alapján 2012. évben a díj nem emelhető így a 2011. 
éves díjaknak megfelelő összeg lett beállítva a költségvetésbe így ezt a sort csökkentettük 2.550 e Ft-tal valamint 
az ÁFA sorát 650 e Ft-tal. A véglegesen átadott pénzeszközök változtak a körjegyzőségnek átadott támogatás 
miatt 250 e Ft-tal. Az immateriális javak beszerzése nem változott. A felújításoknál beépítésre került a strandi 
földmunkák 2.350 e Ft + ÁFA összeggel. A beruházásoknál figyelembe vettük a strandi kabinsor 
építése tekintetében megbeszélt 1.000 e Ft emelést, a tűzoltó szertár elektromos hálózatának bővítését 240 e Ft + 
ÁFA összegben, játszótéri elemek cseréje 1.880 e Ft + ÁFA összegben, buszöböl kialakítása 550 e Ft +ÁFA 
összeggel, kamera rendszer kiépítése 220 e Ft + ÁFA összeggel.
A bevételi oldalon változott a továbbszámlázott szolgáltatás (szemétszállítás lakosságtól) összege és annak ÁFA 
bevétele. Változott az átvett pénzeszközök összege Balatonrendes tekintetében 47 e Ft-tal, Salföld tekintetében 24 
e Ft-tal, Körjegyzőség tekintetében 250 e Ft-tal. A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatokra 340 e Ft-ot 
kapunk így ezt az összeget megemeltük 115 e Ft-tal.
A tényleges pénzmaradványt 68.901 e Ft, amelyet figyelembe vettünk a bevételi oldalon. A kiadási és bevételi 
oldal egyezősége miatt a tartalékba helyezendő összeg az I. fordulóhoz képest 1.166 e Ft-tal növekedett így 67.349 
e Ft lett.
Kérdezi a testületi tagok véleményét?

Fedőné Vodenyák  Katalin  képviselő   A  múlt  testületi  ülésen tett  javaslatok  kerültek  bedolgozásra  a  most 
beterjesztett költségvetésbe. 
Vella Zsolt polgármester   Tájékoztatja a testületet, hogy a temetőnél lévő kamera egy évig folyamatosan felvesz, 
utólag vissza lehet nézni. Utánanéztek és kegyeleti dolgokat nem sért.  

Soltész Attila címzetes főjegyző  A mentőállomásra nem terveztek összeget. Itt tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy e  tárgyban   levelet  fog  kapni  az  önkormányzat  Tapolca  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Elnökének intézkedése folytán, mely során bekérik a tárgyévi elfogadott önkormányzati költségvetési rendeleteket 
és többek között kérik majd a további határozatok érvényesülését, mely alapján  tervezni kell ezen hozzájárulást. 
Javasolja megfontolni fenti összeg szerepeltetését. 

Vella Zsolt polgármester   Betervezik a költségvetésbe  565 e. Ft-tal.   

Soltész Attila címzetes főjegyző   A Rendezési Terv készítésénél 2005. évben ami a pályázathoz kapcsolódott a 
képviselő-testület a SZÖVTERV  Kft.-vel megállapodást kötött, hogy abban az összegben még benne lesz a 
volt piactér rehabilitációs terv elkészítése is, de ez külön nem lett nevesítve. Szabó Zoltán tervező felhívta 
telefonon, hogy a  könyvvizsgáló kifogásolta,  hogy a  300.000 Ft  nincs kifizetve, de ezért kellene valamit 
szolgáltatni, valamit terveztetni velük. 

 
Vella Zsolt polgármester   Mit nyújtanak ezért? 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A képviselő-testületnek kell egyeztetni. 

Vella Zsolt polgármester   Esetleg esélyegyenlőségi tervet készítettni. A játszótérre tudnának-e adni ISO-t, ennek 
felülvizsgálatát elvégeztetni, itteni iparossal megcsináltatni, ők meg ellenőrzik, hogy szabályos-e. 
Meg kell nézni van-e beépítési terv a Fagyögy étterem helyére.  A 300 e. Ft-ot a költségvetésbe szerepeltetik. 
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Vella  Zsolt  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja  ,  hogy  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetését  244.657  e  Ft  bevételi  és  244.657  e  Ft  kiadási  főösszeggel valamint  66.484  e  Ft  tartalékba 
helyezendő összeggel elfogadja és azzal egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkott az alábbi 

1/2012.  /II. 15.   / rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 
/1. sz. mell. / 

3.  A csatornaszolgáltatásról szóló rendelet visszavonása.   

Vella Zsolt polgármester
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény 2012 január 1 napján lépett hatályba. A hatályba lépő 
rendelkezések között  szerepel  a  vízi  közművekre vonatkozó új  szabályok  többek között  a  törvény 65.§  (1) 
bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díját a Magyar Energia 
Hivatal javaslatának figyelembevételével a vízi közmű szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A miniszter részére a rendelet alkotására adott törvényi felhatalmazás 2012 július 1-én lép hatályba.
A miniszteri rendelet hatálybalépéséig szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló miniszteri rendeletben (47/1999 (XII.28) KHVM rendelet) 2011 december 
31.-én hatályos díjat, ettől eltérő esetben a vízi közmű szolgáltató a 2011 december 31.-én alkalmazott bruttó 
díjhoz képest, legfeljebb 4,2% megemelt mértékű díjat állapíthat meg.

A  víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény ugyanakkor hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 
1990  évi  LXXXVII  törvény  rendelkezését,  mely  felhatalmazta  a  Képviselő-testületet  ilyen  tárgyú  rendelet 
megalkotására.
A Képviselő-testület, fentiek alapján 2012 január 1-én fennálló rendeletét nem módosíthatja, valamint amennyiben 
nem felel meg a fenti szabályozásnak ( bruttó 4, 2%) köteles azt hatályon kívül helyezni.
A kérdéses emelés mértéke meghaladta  a  törvényben rögzítettet,  ezért  kérem a  mellékelt rendeletet elfogadni 
szíveskedjenek.
 
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a csatornaszolgáltatás díjáról szóló  15/2010. /XII.23./ és 13/2011. /

XII.7./  rendeleteket helyezzék hatályon kívül és az  elhangzott javaslatot  elfogadja  és azzal  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta  az alábbi 

2/2012.  /II. 17.   / r e n d e l e t é t 

a 15/2010. /XII.23./ és  a 13/2011. /XII.7./ rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 
/2. sz. mell. / 

4.  A háziorvossal kötendő megállapodás elfogadása.   

Vella Zsolt  polgármester 
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata,  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata,  Balatonrendes  Község 
Önkormányzata és Dr. Németh Csaba vállalkozó háziorvos között lévő megállapodás felülvizsgálata szükséges.
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Dr.  Németh Csaba  vállalkozó háziorvos megkereséssel fordult  a  nevezett  önkormányzatokhoz,  hogy  a 
megállapodásban rögzített  havi 50.000,-Ft  összeget, mely a  – gyógyszer,  gépkocsi használat  és mobil telefon 
költségeinek támogatását szolgálja, 40%-kal megemelni szíveskedjenek.

A megállapodást felülvizsgálva megállapításra került, hogy a havi 50.000,-Ft támogatás 2007. január 31-én kelt 
módosítással került elfogadásra. Az elmúlt időszakban az árak nagymértékben emelkedtek. A benzinár 
vonatkozásában konkrétan 57%-os áremelkedés, a folyamatos infláció követéssel pedig 30%-os áremelést lehet 
kimutatni.
A kért 40%-os emelés a  támogatás  vonatkozásában az 50.000,-Ft-ról 70.000,-Ft-ra  történő emelkedést jelent, 
melyet a fent nevezett áremelkedések igazolnak.

A megállapodás vonatkozásában módosítani szükséges továbbá a 3.5. pontot, mely a révfülöpi rendelő takarítónői 
bérét szabályozza. 

Az  előterjesztés  mellékletét  képezi  a  „Megállapodás  módosítása”,  valamint  a  „Megállapodás”  egységes 
szerkezetben.

Szavazásra  bocsátja  aki  egyetért  azzal,  hogy a  „Megállapodás  módosítása”,  valamint  a  „Megállapodás” 
egységes szerkezetben való elfogadásával , az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy   Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

37/2012. (II. 13.)  Kt.  határozat

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Területi  ellátást  biztosító  háziorvosi 
tevékenység egészségügyi vállalkozási formában való működtetésére” vonatkozó megállapodás módosítását 
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.    

Felelős: Vella Zsolt  polgármester
Határidő: 2012. február 20.  

 2012. évi támogatási kérelmek. 

Vella Zsolt polgármester  Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megkereste támogatási kérelmével a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Irodája Tapolca (8300 Tapolca,  Hősök tere 15.).  A 
Polgári  Védelmi Iroda  a  polgári  védelmi feladatok  minél  színvonalasabb  ellátásához  kéri  az  önkormányzat 
támogatását. 
Az Önkormányzat költségvetésében 700.000.- Ft keretet biztosított alapítványok, egyesületek és civil szervezetek 
támogatására.  A támogatásból  a  Képviselő-testület 200 e Ft  támogatást  már  megszavazott  az  Ábrahámhegyi 
Polgárőr Egyesültet részére.
A képviselők a támogatási kérelmeket megismerték, mivel  az előterjesztés mellékleteként megkapták. 

Gáspár  József képviselő  Javasolja, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi 
Irodáját ne támogassák a költségvetésre való tekintettel továbbá beadott konkrét terv alapján tudnak támogatási 
kérelemmel foglalkozni.  

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  Egyetért a javaslattal. 
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Vella  Zsolt  polgármester   Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja az elhangzott javaslatot és azzal egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

38/2012.  /II. 13.   / Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Tapolca (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) kérelmét megismerte. 

A képviselő-testület döntése szerint nem áll módjában támogatást nyújtani tekintettel az önkormányzat 
2012. évi szűkös költségvetésére. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella  Zsolt  polgármester   Az   Ábrahámhegyi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  kérelmet  nyújtott  be  az 
önkormányzathoz,  melyben 300.000 Ft  támogatást  kért  üzemanyag vásárlásra,  tagdíjfizetésre, pályázati  célra, 
gépjárműjavításra.
Az  önkormányzat   200.000  Ft  támogatást  tud  nyújtani  a  részükre,  mely  támogatást  két  részletben fogják 

megkapni, melyet a  támogatási szerződésben rögzítenek. 

Gáspár József képviselő  A támogatás felhasználását az önkormányzat ellenőrizni fogja. 

Vella  Zsolt  polgármester     A  szervezeteknek  tárgyév  december  20-ig  a  támogatás  felhasználásáról  az 
önkormányzat felé el kell számolniuk.  

Javasolja, hogy az Ábrahámhegyi Tűzoltó Egyesületet 200.000 Ft összeggel támogassák, melyet két részletben 
nyújtanak a részükre.  

Szavazásra bocsátja, aki támogatja az elhangzott javaslatot és azzal egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

39/2012.  /II. 13.   / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.)  kérelmét megismerve,  döntése szerint 200.000,-  Ft összegű 
anyagi támogatásban részesíti. Ezen összeget  két részletben biztosítja részükre. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, egyben felhívja 
a szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2012. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 
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Az Árindex Kft-vel kötendő szerződés elfogadása.

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 155/2011. (XI.15.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 
többfunkciós mobilstég beszerzésére Ábrahámhegyen pályázatot nyújt be.
A pályázat megírását az Árindex Kft. (székhely: 1071 Budapest Peterdy u. 15.) végezte.

Az  Árindex  Kft.  és  az  önkormányzat  -  a  képviselő-testület  48/2011.  (III.31.)  döntése  alapján  -  pályázati 
menedzsment szolgáltatásra szerződést kötött.
Vállalkozó a szerződés során pályázatfigyelést végez az Önkormányzat részére és eseti megbízás keretében külön 
sikerdíjért pályázatírást vállal.
A pályázatírást jelen beruházás esetében a mellékelt szerződés alapján végezte.

Javasolja,  hogy az Árindex Kft.-vel  a  „Többfunkciós mobilstég beszerzése Ábrahámhegyen” tárgyú pályázat 
megírására megkötött szerződést fogadja el.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja az elhangzott javaslatot és azzal egyetért az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

40/2012.  /II. 13.   / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  az Árindex Kft.-vel  (székhely: 1071  Budepest 
Peterdy  u.  15)  a  „Többfunkciós  mobilstég  beszerzése  Ábrahámhegyen”  tárgyú  pályázat  megírására 
megkötött szerződést elfogadja.

Felelős:  Vella  Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal

Vella Zsolt polgármester Az ülést  10.30   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin képviselő    
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