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

Ikt.szám: 620-14 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.  szeptember 19  – i  
nyilvános    ülésén.

Az ülés 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, képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
   
Meghívott:   Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  
( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)

 
Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester  Tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  A képviselő-testületi  ülést
17.45 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a badacsonytomaji óvoda társulásból való kilépést vegyék le a napirendről, mivel a héten
egyeztetett   a  badacsonytomaji polgármesterrel  és  az  óvodavezetővel  és  kérték,  hogy ne váljon ki
Ábrahámhegy a társulásból. 
Sürgősségi indítványként javasolja tárgyalni a mozgáskorlátozott strandi bejáróra a pályázat beadását. 
 
Ismerteti a napirendet: 

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata  2013. I. félévi költségvetési beszámolójának 
elfogadása  

2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének
módosítása  

3. Temetőrendelet elfogadása 
4. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
5.   Pro Ábrahámhegy Alapítvány beszámolója
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6.   Elszámolás a 2013. I. félévi rendezvényekről 
7.   Helyi esélyegyenlőségi program
8.   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentésével kapcsolatos 
       támogatási igény 
9.   Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
10. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 
11. Akadálymentes vízi bejáróra pályázat benyújtása 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Javasolja,  hogy  az  előbbiekben  ismertetett  napirendi  pontok
tárgyalását a képviselő-testület fogadja el.
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

129/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 19-i nyilvános  
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata  2013. I. félévi költségvetési beszámolójának 
      elfogadása  
2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének
      módosítása  
3. Temetőrendelet elfogadása 
4. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

      5.   Pro Ábrahámhegy Alapítvány beszámolója
      6.   Elszámolás a 2013. I. félévi rendezvényekről 
      7.   Helyi esélyegyenlőségi program
      8.   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentésével kapcsolatos 
             támogatási igény 
      9.    Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
    10.    Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 
    11.    Akadálymentes vízi bejáróra pályázat benyújtása

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1.  Ábrahámhegy Község Önkormányzata  2013. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy pár szóban ismertesse a 
beszámolót. 
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Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó    Az önkormányzat pénzkészlete  2013. június 30-án 112.658 e Ft
volt. A teljesítés a félévnek megfelelően alakult, a kiadások és bevételek megközelítették az 50 %-ot. A
strand bevétele a második félévben fog jelentkezni. A helyi adók megfelelően folytak be. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester Javasolja,  hogy az   önkormányzat   2013.  I.  félévi költségvetési
beszámolóját fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

130/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

         Az önkormányzat gazdálkodása  2013. I. félévi helyzetéről szóló  tájékoztató elfogadásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodása  2013.
I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és 115.343 e Ft bevételi és  50.301 e. Ft kiadási
főösszeggel elfogadja. 

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

2.   Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének módosítása  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   A költségvetési rendelet módosítását a képviselők megkapták.   
Kéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy pár szóban ismertesse a beszámolót. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása a félévi beszámoló
készítésekor  végzett  előirányzat  módosítások  miatt  szükséges  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi
CXCV. törvény  34. §-a alapján. A 2013. évi költségvetés módosítását 243.742 e Ft bevételi és 243.742
e. kiadási főösszeggel fogadja el a képviselő-testület. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

        14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló  2/2013. (III. 06.) 
                                      önkormányzati rendelete módosításáról
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3.    Temetőrendelet módosítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a jegyzőasszonyt pár szóban ismertesse. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Az előterjesztésben is leírta, hogy a jelen rendelettervezetnek nem része, de
mindenképpen rendezni szükséges a díjak meghatározását. Nagyobb problémát jelent a megváltási díjak
meghatározása, tekintettel arra, hogy a helyi lakosok 90 %-os kedvezményt kapnak. Ez a rendelkezés
egyrészt diszkriminatív,  másrészt nem felel meg a jogszabálynak. A megváltási díjak újraszabályozása
szükséges,  de  előtte  ki  kell  kérni  a  fogyasztók  területileg  illetékes  érdek-képviseleti  szerveinek
véleményét. A díjakat a véleményezést követően a következő ülésre lehet előterjeszteni.   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A következő ülésre előkészítendő temetőrendelet tervezetébe az urnás
temetésre parcella kijelölése is kerüljön bele.  
Javasolja, hogy a temetőrendelet módosítását fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:

         ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                   15/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről, használatának,    
igénybevételének szabályairól szóló  12/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról 

4.    Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a jegyzőasszonyt pár szóban ismertesse. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  2013. január 1-től az addig alkalmazott helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényt felváltotta  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX.
törvény.  Ennek  megfelelően  a  képviselő-testület   Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
rendeletet  szükséges  a  törvénnyel  összhangba  hozni.  A  módosítás  az  SZMSZ  jelentős  számú
rendelkezését érintené, így célszerűbb új rendeletet alkotni. 
A rendelettervezet  9. § 4) bekezdésében kettő „b. pont” van, itt  természetesen a felsorolás „a, b, c, d”
pontok, ezt szükséges javítani. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát 
fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4



 
            16/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési 
                                                                    szabályzatáról 

5.   Pro Ábrahámhegy Alapítvány beszámolója

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Még körülbelül három évig tudják fenntartani az alapítványt, az SZJA
bevétel nagyon lecsökkent.   
Javasolja, hogy az alapítvány beszámolóját fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

131/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

                   A PRO Ábrahámhegy Alapítvány  2012. évi pénzügyi beszámolójáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  mint alapító,  a PRO Ábrahámhegy
Alapítvány  2012. évi pénzügyi beszámolóját megismerte és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal 

6.  Elszámolás a 2013. I. félévi rendezvényekről 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A rendezvények kimutatását a testületi tagok megkapták.   
A falusi disznóvágás költségei meghaladták a tervezettet,  mivel az idén az a személy aki a  tavalyit
támogatta az idén nem nyújtott támogatást. A fotózást nem kell belevenni, mivel külön soron szerepel a
költségvetésben.  A  Dobruska  testvérváros  költségeire  pedig  külön  biztosítsanak  keretet,  ne  a
rendezvényeken belül.  
Javasolja, hogy fogadják el a 2013. I. félévi rendezvényekről az elszámolást. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

132/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

                                a 2013. I. félévben zajlott rendezvények elszámolásáról

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  I.  félévben  Ábrahámhegy
Község Önkormányzatánál lezajlott rendezvények elszámolásáról szóló jelentést tudomásul veszi
és elfogadja. 
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

7.  Helyi esélyegyenlőségi program 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A helyi esélyegyenlőségi program nélkül már pályázatot sem lehet 
benyújtani. A most benyújtandó mozgáskorlátozott bejáró pályázatához is már kérik ezt a programot.   

Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

133/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy   Község
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és a programot  elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

8.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentésével kapcsolatos 
támogatási igény 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester   2013.  február  28.  napjával  az  ábrahámhegyi  körjegyzőségen
megszűnt három fő munkaviszonya. Ennek költségeire a pályázati pénzt már megkapták. 
A kistérségi társulásnál is a létszámcsökkentés miatt kell meghozni a beterjesztett határozati javaslatot,
melyet elfogadásra javasol.   
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

134/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a
támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az
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előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
feladatátadás következtében a támogatást  igénylő fenntartói körén kívüli Ábrahámhegy Község
tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött  ideje  folyamatosságának  megszakítása  nélküli  foglalkoztatására  nincs  lehetőség.  A
Társulási  Tanács  az  intézményi  létszámhelyzetének  és  az  intézmény  tervezhető  létszám -  ,és
álláshely  átcsoportosítás  lehetőségének  felülvizsgálata  eredményeként  döntött  a  felmentéssel
együtt járó létszámcsökkentésről.

A  Társulási  Tanács  54/2013.(VII.31.)  számú  határozatával  döntött  arról,  hogy  a
létszámcsökkentés  keretében  érintett  foglalkoztatottaknak  a  jogviszonyban  töltött  idő
folyamatosságának  megszakítása  nélküli  továbbfoglalkoztatására  nincs  lehetőség  az  alábbi
munkakörben:   belső ellenőr 1 fő
                                   
Ábrahámhegy  Települési  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a társulás
létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás  igénylésének  -
Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő -  benyújtását támogatja,
azzal egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester
Határidő: azonnal

                      

9.   Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester  A képviselő-testülettel  az  időpontot  már  előzetesen egyeztették.
Javasolja, november 15-én  17.00 órai kezdettel tartsák meg. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    A  közmeghallgatás  napirendjének  a  helyi adók  felhasználásáról  szóló
beszámoló nem kötelező eleme, és a 2012. évi adók számadatait lehet ismertetni. Ez megtalálható a
honlapon  a  zárszámadási  rendeletben.  A  települési  környezetvédelemről  is  honlapon  valamint  az
önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján lehet tájékoztatni a lakosságot. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Ezek a napirendek vannak már több éve a közmeghallgatáson, az idei
évben még ne változtassanak rajta. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

        135/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

A közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

Ábrahámhegy    Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  2013. november 15-én 
           17.00 órai  kezdettel közmeghallgatást tart, a helyi Kultúrházban. 

7



Napirendek: 

1 1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2 2.   Beszámoló a helyi adók felhasználásáról

3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről
4. Közérdekű kérdések és javaslatok 

A közmeghallgatás kihirdetése a helyben  szokásos módon és az önkormányzat honlapján  
történik.

     Felelős:  Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  
     Határidő:  2013. október 15.

10. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet. 
    
Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző   A  képviselő-testületnek  három  döntést  kell  hoznia.  Először,  hogy a

csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíj  pályázathoz,  másodszor  jóvá  kell
hagyni a  pályázati  kiírásokat  és  harmadszor  a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíj elbírálásáról  a
Szabályzat kell elfogadni. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Javasolja, hogy csatlakozzanak a pályázathoz.   
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

       ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

     136/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  elhatározza,  hogy  csatlakozik  a  hátrányos  helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014.  évi
fordulójához. 
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014.
évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri,
hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Javasolja, hogy a pályázati kiírásokat hagyják jóvá. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

        ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

     137/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

                          A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A  képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő:   2013. október 14. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Javasolja, - a képviselő-testülettel történt egyeztetést követően - hogy
a szabályzatot az alábbiak szerint fogadják el: 

Ösztöndíjra jogosult az  a hátrányos helyzetű hallgató, akinek a vele egy háztartásban élő egy főre jutó
havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
500 %-át. 

A szociális helyzet megítélésekor figyelembe kell venni, hogy az utazás ideje a napi 1 órát meghaladja.
Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy nem a Tbj. szerinti közös háztartásban élő, lakhatás költségei
a havi 20.000 Ft-ot meghaladja. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

        ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

     138/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

        A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzat elfogadásáról 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzatot elfogadja.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:   2013. szeptember  30.
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11. Akadálymentes vízi bejáróra pályázat benyújtása 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester    Lehetőség  van  a  strandon  a  mozgáskorlátozott  vízi  bejáró
kialakítására pályázat benyújtására a LEADER Térségek közötti együttműködési pályázat keretein belül,
amely 100 %-os támogatottságot élvez.  
Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

        ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

     139/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

        A strandon „Akadálymentes vízi bejáró”  kialakítására pályázat benyújtásáról 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u.
13.)   részkérelmet  nyújt  be  a  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  LEADER
térségek közötti együttműködés végrehajtásához " (11/2013 VM rendelet) „Akadálymentes vizi
bejáró" címmel a  1040 hrsz számú ingatlanon történő beruházásra. 
Az  önkormányzat  az  ingatlanon  az  egységes  arculati  elemeken  változásokat  nem  végez  a
fenntartási kötelezettség ideje (5) év alatt.
Sikeres pályázat esetén az előfinanszírozást biztosítja.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:   2013. szeptember  30.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést  18.20  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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