
 

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

Ikt.szám: Á-82-82 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23 .-i rendkívüli  nyilvános  
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 Andrea képviselő
 

Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző 
megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos. 

 
A jegyzőkönyvet készítette:  Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  16.00 órakor megnyitja. 
 
Ismerteti a  napirendet:
 
1.    Községi strandra saválló lépcső rendelése.         
2. Többfunkciós mobilstég közbeszerzési eljárásának megbeszélése. 
3. Melkovics János kérelme. 

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  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

92/2012. (V. 23. )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  május  23.-i   rendkívüli   nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
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1 1.    Községi strandra saválló lépcső rendelése.         
2.    Többfunkciós mobilstég közbeszerzési eljárásának megbeszélése. 

2 3.     Melkovics János kérelme. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.   Községi strandra saválló lépcső rendelése. 

Vella Zsolt polgármester  Szükséges lenne a községi strandra még egy saválló lépcsőt rendelni. 
Javasolja, hogy Csillag István ábrahámhegyi vállalkozónál rendeljék meg. 
A  fedezetet  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  tartalékkerete  terhére  biztosítsák  maximum nettó 
300.000 Ft összegben. 
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

93/2012.  /V. 23. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli egy darab saválló lépcső elkészítését a 
községi  strandra Csillag István 8256  Ábrahámhegy,  Patak u.  6.  szám alatti  egyéni vállalkozótól  nettó 
maximum 300.000 Ft összegben.
A költségek fedezetét a 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.)  rendeletének tartalékkerete terhére 
biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

2. Többfunkciós mobilstég közbeszerzési eljárásának megbeszélése.   

Gáspár József közbeszerzési bizottság elnöke  A közbeszerzési bizottság megtárgyalta a mobilstég közbeszerzési 
eljárásának lebonyolítását.

Javasolja a képviselő-testület felé,  hogy egyszerűsített meghívásos közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra. 

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

94/2012.  /V. 23. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  többfunkciós mobilstég beszerzése tárgyában 
egyszerűsített meghívásos  közbeszerzési eljárást folytat le.  
 
Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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Vella Zsolt polgármester   Tárgyi ügyben megkeresésre került három cég ajánlattétel tárgyában. Dr. Hajba Csaba 
jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud árajánlatot adni. 

A másik két ajánlattevő közül javasolja, hogy a Hungaro Tender Kft. ajánlatát fogadják el közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, nettó 400.000 Ft +Áfa összegben. 

Kéri a testületet amennyiben ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. 

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

95/2012.  /V. 23. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megbízza a Hungaro Tender Kft.-t /székhely: 8256 
Salföld, Rákóczi u. 4. / többfunkciós mobilstég beszerzése tárgyában  közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
nettó 400.000 Ft +Áfa összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

3. Melkovics János kérelme.   

Vella Zsolt polgármester  Melkovics János kérelmet nyújtott be az ábrahámhegyi strand „C” pavilonban történő 
ajtó áthelyezése tárgyában. Az önkormányzat 2002-ben tárgyalta már ezt a témát és a 60/2002. /VI. 17. / Kt. 
határozata szerint elvi hozzájárulását adta, mely alapján a költségek  a bérlők terhelik, ideértve a tervezési és 
kivitelezési költségeket. 
Az átépítés építési engedély köteles, melynek költségei szintén a bérlőt terhelik. 
Javasolja, hogy a kérelemhez a fentiek alapján járuljanak hozzá.  
Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

96/2012. /V.  23. /  Kt.  határozat  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2002. /VI. 17. / Kt. határozatát megerősíti, 
amely szerint Melkovics János egyéni vállalkozó  / Ábrahámhegy, Nyírfa u. 16. sz./ a községi  strandi
 "C" pavilon bérlőjének a bérleményre történő ajtó elhelyezési kérelméhez hozzájárul.  
Az ajtó elhelyezésének tervezési és kivitelezési költségei is a bérlőt terhelik.  
Az átépítés építési engedély köteles, melynek  beszerzése és annak költségei szintén a bérlőt terhelik. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

k.m.f. 

Tóth Zsuzsanna Vella Zsolt 
pénzügyi tanácsos polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Zavari Judit Andrea képviselő
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