
 

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

Ikt.szám: 709-12 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014.  november  6–  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 
Zavari Judit Andrea, képviselő

            Homonnay Zsombor, képviselő    
                        Gáspár József, 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 az  úszómű  a  magas  vízállás és  hullámzás  miatt  kifordult  a  helyéről  és  a
partfalnak fordult, valamint az aszfaltburkolat hibáinak kijavítására az idő szűkös.

Ismerteti a napirendet:

1. Ábrahámhegy Község útjain lévő meghibásodások javítására adott ajánlatról döntéshozatal
2. Úszóstég ideiglenes horgonyrögzítésének megvásárlásáról

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 127/2014. (XI. 06.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  november  6–i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Ábrahámhegy Község útjain lévő meghibásodások javítására adott ajánlatról döntéshozatal
2. Úszóstég ideiglenes horgonyrögzítésének megvásárlásáról

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1.   Ábrahámhegy Község útjain lévő meghibásodások javítására adott ajánlatról döntéshozatal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ábrahámhegy Község útjainak felmérését Pacsi Józseffel elvégeztem,
mely során megállapításra kerültek a hibás útfelületek.  A felmérés alapján mintegy 480 m2  nagyságú
terület javítása merült fel.
A kivitelezésre két ajánlat került bekérésre, az ajánlatok az alábbiak.
Extremroad Kft : 1 440 000 Ft +Áfa
Tubi Hani Kft :    2 670 000 Ft +Áfa

A tél beállta előtt javasolt a munkálatokat elvégezni a további rongálódás megelőzése érdekében.
Javasolja,  hogy az  Extrémroad  Kft  ajánlatát  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

 128/2014. (XI. 06.)  HATÁROZATA 

Az önkormányzati utak javítására érkezett ajánlatról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  község  közútjain  lévő  úthibák
javításának elvégzésére megbízza az Extremroad Kft.-t   (3358 Erdőtelek, Damjanich u. 25.) 
Az árajánlat összege: 1. 440 000 Ft +Áfa összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
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2.   Úszóstég ideiglenes horgonyrögzítésének megvásárlásáról

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  A strandon lévő úszómű a Balaton magas vízállása és hullámzása
miatt kifordult a helyéről, és a partnak nyomta a hullámzás.
A mederben ideiglenes helyére visszarakása és rögzítése szükséges, melyhez elengedhetetlen horgonyok
beszerzése azért,  hogy a helyzet kezelése megfelelő legyen, valamint hasonló helyzetben megelőzésre
kerüljön a mű sérülése. 
Az Úszóstég Kft., mint a stég eredeti kivitelezője vállalta, hogy pozitív döntés esetén soron kívül elvégzi
a helyreállítást. Az ajánlat alapján a horgonyok kötéllel és a szinte azonnali visszarögzítése 450 000 Ft
+Áfa összegbe kerül.
Javasolja,  hogy  az  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: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 129/2014. (XI. 06.)  HATÁROZATA 

Az úszómű eredeti helyére történő visszarögzítéséről  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  az Úszóstég  Kft.  (  8200 Veszprém,
Gyöngyvirág u. 4. ) ajánlatát elfogadja az úszómű rögzítésére, és rögzítő eszközök beszerzésére
450 000 Ft +Áfa összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az ülést  17.20 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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