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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: Á-82-128/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.– i
rendkívüli nyilvános ülésén.
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit Andrea képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila címzetes főjegyző
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 8.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendet:
1. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése érdekében benyújtandó pályázat.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a
képviselő-testület fogadja el .
Kéri a testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
154/2012. (IX. 26. ) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 26 .-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése érdekében benyújtandó pályázat.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal.

1. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése érdekében benyújtandó pályázat.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Korábban döntöttünk arról , hogy tárgybani pályázaton indulni kíván
önkormányzatunk.
Tárgybani pályázat benyújtásához szükséges a pontos beruházási költség elfogadása, illetve az ahhoz kapcsolódó
forrásösszetétel meghatározása.
A közreműködő szervezettel (KDRFÜ) egyeztetve a beruházás az alábbiakból tevődne össze.
A strandon jelenleg található a jelenlegi kor követelményeinek már nem megfelelő kabinsor elbontásra kerülne és
helyette egy modern szociális blokkal és bababarát szolgáltatásokkal, valamint internet helyiséget is biztosító
létesítmény valósulna meg (lásd. tervdokumentáció).
A fejlesztéshez kapcsolódnak a belső strandi úthálózat részleges felújítása, mely során a kialakításra kerülő
közlekedő felületek mind méreteiben, mind egyéb műszaki előírások tekintetében megfelelnének az
akadálymentesítés feltételeinek.
A beruházás részét képezné a strandi főbejárat átalakítás új módon, hogy számlázó programmal egybekötött
elektronikus beléptető rendszer kerülne kiépítésre a jelenlegi manuális rendszer helyett, illetve a csúcsszezonban
kultúráltabb és gyors bejutást biztosítandó patakparti oldalról nyíló ideiglenes kapubejárat kerülne kialakításra,
mely szintén a főbejárathoz hasonló rendszerű lenne.
Fentiek alapján a részletes műszaki dokumentációk és előzetes árajánlatok alapján a beruházás összköltsége
54.991.291+ÁFA összegű lenne, úgy hogy a pályázati kiírás alapján 100%-os nettó támogatást feltételezünk
sikeres pályázat esetén.
Tekintettel arra, hogy áfa visszaigénylési jogosultsággal rendelkezünk strandunk vonatkozásában – mivel ott
vállalkozási tevékenységet folytatunk- így a támogatás összege az Önkormányzat részére a nettó beruházási
költség alapján kerül megállapításra nyertes pályázat esetén.
Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be, kéri a testület kézfeltartással történő szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi

155/2012. (IX. 26. ) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-Testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében a KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázat tekintetében a „ Turisztikai attrakciók
és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás keretében „Strandfejlesztés Ábrahámhegy turisztikai
potenciáljának erősítése érdekében” címmel az alábbiak szerint:
A projekt megvalósítási helyszíne: 8256 Ábrahámhegy 1040 hrsz
A projekt összes költsége: 54.991.291,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 69.838.939Ft
A projekt vonatkozásában az ÁFA összege: 14.847.648,-Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható része: 100%
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható összege: 54.991.291,-Ft
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A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mértéke: 0Ft
A ROP forrásból támogatás igényelt összege: 54.991.291,-Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati önrész összegét, illetve a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA összegét a költségvetésében
elkülöníti.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 1.

k.m.f.
Soltész Attila
címzetes főjegyző

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője: Gáspár József képviselő

