
 

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

Ikt.szám: 709-3 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014.  március  26–  i
rendkívüli nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:      Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 
13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kovács József , alpolgármester 
Gáspár József, képviselő
Zavari Judit Andrea, képviselő

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    

 
Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
  
Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  
17.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.

A képviselő-testületi ülés sürgősséggel történő összehívására az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló  16/2013. (X. 01.) rendeletének 14. § (1) bekezdése alapján  rövid úton került sor.
A sürgősség oka, hogy a strandi nyitásra a munkálatok elkészüljenek. 

Ismerteti a napirendet:

1. A strandi bejáró térkövezése, vízelvezető áthelyezése és beléptető átalakítása  
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont 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

38/2014. (III. 26.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  március  26–i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. A strandi bejáró térkövezése, vízelvezető áthelyezése és beléptető átalakítása

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1. A strandi bejáró térkövezése, vízelvezető áthelyezése és beléptető átalakítása  

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Az  önkormányzat  tulajdonában lévő  községi strandon a bejáró
átalakítására,  a  régi makadám aszfalt  bontására  és  térkövezés  kialakítására  ajánlat  került  bekérésre,
abból a szempontból,  hogy a strand arculata egységessé váljon, valamint a csapadéknak a  bejárórészen
történő megállásának kiküszöbölése érdekében. 
Az ajánlat tartalmazza a meglévő vízelvezető áthelyezését, a  beléptető átalakítását is. 

Javasolja, hogy FR-BAU Kft (1097 Budapest, Gyáli út 15/A al. 2.) által benyújtott  3 711 750 Ft+ Áfa
összegű ajánlatot 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 :
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2014. (III. 26.)  HATÁROZATA 

              A strandi térkövezésről, vízelvezető áthelyezéséről és beléptető átalakításáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  az  Ábrahámhegy   1040  hrsz-ú
ingatlanon a  strandi bejáró térkövezésére, vízelvezető áthelyezésére és beléptető átalakítására  az
FR-BAU Kft. (1097 Budapest, Gyáli út 15/A al. 2.) által benyújtott  3 711 750 Ft+ Áfa összegű
ajánlatot elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014. május 1.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az ülést  17.10 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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