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

                             Tel:  87/471-506 
                  E-mail:  hivatal@abrahamhegy.hu 

Ikt.szám: 9/120-9/2015.
Készült: 1 példányban     

     J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2015.  június 16-i  soros,  nyílt
ülésén.

Az ülés helye:      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége 
Polgármesteri Irodájában 

                              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Kovács József  alpolgármester 
Gáspár József képviselő
Homonnay Zsombor  képviselő    ( 4 fő )

Későbbi érkezését jelezte:  Zavari Judit Andrea képviselő ( 1 fő )
            

Lakosság részéről:    0 fő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Wolf Viktória  jegyző (1 fő)
     
Meghívott :  Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében:  Pálinkásné Herceg  Henriett rendőrőrnagy 

       Short Term Capital Kft. képviseletében: Kelemen Ferenc       (2 fő) 
                                                
Jelen van továbbá:
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvezető (1 fő)  
(A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)

Vella Ferenc Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  A képviselő-testületi ülést 12.00 órakor
megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívott vendégek miatt az 1. és a 2. napirendi pontot a „NAPIRENDEK ELŐTT”
tárgyalják. Kéri, aki a módosított napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ismerteti a módosított napirendet:

NAPIRENDI PONTOK: 
1. Közrendvédelmi beszámoló 

                      Előterjesztő: Pálinkásné Herceg Henriett rendőrőrnagy 
2.     Közvilágítás fejlesztés 

                     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
3.     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
4.     Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
5.     Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
6.     Falugondnok beszámolója 
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       Előterjesztő:  Pacsi József falugondnok
7.    VEGYES ÜGYEK

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  az  előbbiekben  ismertetett  és  módosított  napirend
tárgyalását a képviselő-testület fogadja el. Kéri a testületet, hogy a napirend elfogadását kézfelemeléssel
jelezze. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                 93/2015. (VI. 16.)  HATÁROZATA 

         A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 16-i nyílt ülésének
módosított napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIRENDI PONTOK: 
1.    Közrendvédelmi beszámoló 

                      Előterjesztő: Pálinkásné Herceg Henriett rendőrőrnagy 
2.     Közvilágítás fejlesztés 

                     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
3.     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
4.     Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
5.     Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
6.     Falugondnok beszámolója 
       Előterjesztő: Pacsi József falugondnok
7.    VEGYES ÜGYEK 

A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

      NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. napirend 
Közrendvédelmi beszámoló 
Előterjesztő: Pálinkásné  Herceg Henriett rendőrőrnagy 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A  közrendvédelmi  beszámolót  megkapták,  melyet  megköszön  a
rendőrség képviselőjének és felkéri, hogy tájékoztatóját tartsa meg. 

Pálinkásné Herceg Henriett rendőrőrnagy Ábrahámhegy Községben az elmúlt két évhez viszonyítva felére
csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma, amely az ábrahámhegyi polgárőrség közreműködésének
is  köszönhető,  szép  számmal  teljesítettek  közös  szolgálatot.   A  készenléti  rendőrségtől  a  kollégák  itt
teljesítenek  szolgálatot  a  szezonban,  július  1-től  augusztus  31-ig.   Tavaly  is  sok  szolgálatot  végeztek,
visszaszorították a besurranásos lopásokat. Célkitűzésük, hogy a családban történő erőszak csökkenjen, és
a  fiatalkorúak  körében  elkövetett  bűncselekmények  visszaszorítása.  Itt  a  községben  nincs  generáló
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tényező,  mivel  a  munkanélküliség  nem  nagyon  jellemző,  inkább  az  átutazó  bűnözők  vannak,  ezt
igyekeznek  visszaszorítani.  A  nyári  szezonra  felkészültek,  gyalogos  és  kerékpáros  szolgálat  is  lesz  és
elsejével jön a készenléti rendőrség. A 19 megyés intézkedési terv, mely szerint  minden településen legyen
rendőr, ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket,  itt a községben 2-3 naponta még nagyobb rendőri jelenlét
van.   A lakosság biztonságban érzi magát, jelzés nem érkezett, amire ne reagáltak volna , és ne tudtak
volna segíteni.  Tavalyi évben több bűnelkövető csoportot  elfogtak, az idén még tudják ezt javítani. 
Fegyvertartási engedélye a községben két személynek van, ezt évente kétszer ellenőrzik, rendellenességet
nem tapasztaltak.   Baleset  kettő történt,  haláleset  nem volt.  A közlekedési  rendőröket az ellenőrzésbe
bevonják.  Az  ittasság  ellenőrzése  kiemelten  fontos,  két  ittas  vezető  került  tavaly  kiszűrésre.  Mindent
megtesznek annak érdekében, hogy az ittas vezetőket kiszűrjék és a balesetek számát csökkentsék. 
Kéri a beszámoló elfogadását, ha kérdés van, arra szívesen válaszol. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  részéről  a beszámolót elfogadásra javasolja.  Elmondja, hogy a múlt
héten volt egy rendőrségi járási beszámoló is, ami az egész járásra vonatkozott.

Homonnay Zsombor képviselő   kérdezi, hogy azért van kevesebb bűneset, mivel a börtönben vannak,
akik elkövették?

Pálinkásné Herceg Henriett rendőrőrnagy  véleménye szerint, nem feltétlenül. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Megköszöni Pálinkásné Herceg Henriett rendőrőrnagynak a részvételt.
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2015. (VI. 16.) HATÁROZATA

                                       A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolójáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Tapolcai Rendőrkapitányság “Ábrahámhegy Község közbiztonságának helyzetéről,  a

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 2014. évben” tárgyú beszámolóját elfogadja. 
2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  Tapolcai  Rendőrkapitányságot  a

döntésről értesítse. 

Felelős:    Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő:  elfogadásra azonnal
                  értesítésre  15 nap 

2. napirend 
Közvilágítás fejlesztése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Felkéri Kelemen Ferenc urat a Short Term Capital Kft. képviseletében,
hogy hozzászólását tegye meg. 

Kelemen Ferenc  Ábrahámhegynek a  teljes  közvilágítását tűzték ki célul, nemcsak a közvilágítást, hanem
a beltéri intézményi világítást is. Ezt úgy szeretnék megoldani, hogy a régi típusú lámpatestek fogyasztását
alapul véve lecserélik a legmodernebb ledes lámpatestekre, és a kettő között van egy jelentős megtakarítás.
A megtakarítást  felhasználják  a  teljes  projektre.  Feltételezik,  hogy  ez  10  éves  futamidő alatt  mekkora
összeget eredményez, ez a teljes beruházás megvalósítására elegendő. Mindezt úgy, hogy bevonnak egy
minőségbiztosító intézetet, aki a teljes technológiát minőségileg ellenőrzi és pénzügyi garanciát is vállal. Ez
a pénzügyi garancia lesz az, amit a finanszírozó intézet garanciaként elfogad. A konstrukció úgy néz ki,
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hogy ők hozzák a teljes megoldást és hozzák a finanszírozást.  Az önkormányzat nulla forint önrésszel
modern technológiát kap. A megmaradó fogyasztásának csökkentésére napelemes rendszert terveztek be
és  ennek  a  finanszírozását  is  ugyanabban  a  konstrukcióban  kívánják  megoldani.  Ami  megmaradó
fogyasztás lesz, azt ledes lámpáknál napelemes rendszerrel kiváltják. Végeredmény az lesz, hogy E-ON-nál
nulla forint lesz a fizetendő díj. A beltéri világítást is ugyanilyen rendszerben kívánják megoldani, úgy lesz a
rendszer üzembe állítva, hogy a teljes fogyasztást eltünteti. A konstrukció, hogy az eddigi fogyasztást alapul
véve,  az önkormányzat a futamidő végéig ezt az összeget biztosítja, amennyi marad, tényleges díjfizetés az
áramszolgáltatónak azt kifizetik,  a többi rész a beruházás törlesztésére fog fordítódni. 
Az önkormányzat nulla forint önrésszel megkapja a beruházást előfinanszírozva és 10 éves futamidővel 15
éves  garanciával kapja meg a teljes technológiát. 

Kovács József képviselő  Az önkormányzat tíz éven keresztül ugyanannyi áramdíjat fizet, de közben lesz
megtakarítása? Annyiba kerül neki a beruházás, amennyivel a fogyasztásnál többet fizet?  

Kelemen Ferenc  Az önkormányzat plusz pénzt nem tesz bele. Egy közös társaság lesz, aki a közvilágítást
biztosítja,  ők  kötnek szerződést  az  E-ON-nal,  amennyi  díjfizetési  kötelezettség marad,  azt  teljesítik,  a
fennmaradó rész megy a hiteltörlesztésbe.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester   Az állami finanszírozás biztosított lesz? 

Kelemen Ferenc    Ábrahámhegy szövegezése meg van az állami szerepvállalásról,  teljes futamidő alatt
fogja kapni azt a feladatalapú támogatást, amit eddig is megkapott. 

Gáspár József képviselő A mostani áramszámla összegéig lesz a megállapodás az önkormányzat és a cég
között, de ha közben az E-ON árat emel? 

Kelemen Ferenc  Bizonyos mértékig ez le van fedve, de ha nagyobb áremelkedés lesz, nyilván kevesebb
lesz a megtakarítás. A teljes napelemes rendszer a teljes fogyasztást lefedje, ezt szeretnék elérni. 

Homonnay Zsombor képviselő    Ez a patak mellett lenne, ez a legsötétebb sarka a településnek, ez a
gondja vele. 

Kelemen Ferenc  Van ott egy 25x21 méteres hely, ami teljesen belátható. Télen kevesebbet fog termelni,
de az a cél, hogy egy évre vetítve a megtermelt és az elfogyasztott áram mennyisége kiegyenlítse egymást.
A nyár kompenzálja az alultermelést.  Nemcsak begyűjtő területnek kell lenni, hanem a trafóhoz is közel
kell lenni. A paneleket úgy állítják, hogy optimálisan a legjobb irányba nézzen. 

Homonnay Zsombor képviselő 10-15 év múlva bármi lehet a szabályozásban, hogyha áramot állít  elő
valaki, a későbbi fejlesztések miatt is érdemes lenne átgondolni. 

Kelemen Ferenc  Reméli afelé halad, hogy a megtermelt áramot jobban veszi át a szolgáltató. Reméli jobb
irányba halad és magasabb áron veszi át a szolgáltató az áramot. 

Homonnay Zsombor képviselő Nem tartja jó helynek a területet, nincs-e valami kitett vízfelszín, víz felé 
néző terület, ahol szintén lehet csatlakozni. 

Kelemen Ferenc Ez a terület alkalmas, az szempont volt, hogy közel legyen a trafó hozzá, a paneleket
tudják fordítani, hogy a legjobb irányba tudjon nézni. 
 
Vella Ferenc Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a tájékoztatást Kelemen Ferencnek.

12.50rakor Zavari Judit képviselő megérkezik, a képviselő-testület tagjainak száma 5 fő.

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Tájékoztat, hogy a képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatót
megkapták a képviselők.  Kérdezi a képviselőket van-e kérdésük, hozzászólásuk? Amennyiben nincs, úgy
javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót fogadják el.  
Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2015. (VI. 16.) HATÁROZATA

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
Előterjeztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  A  vizsgált  időszakban  települési  támogatás  és  rendkívüli  települési
támogatás  kérelem  nem  került  benyújtásra.  Javasolja,  hogy  a  tájékozatót  fogadják  el.  Mivel  kérdés,
hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2015. (VI. 16.) HATÁROZATA

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  átruházott
hatáskörben  hozott  döntéseiről  szóló  tájékoztatót  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Határidő: azonnal

5. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester tájékoztat,  hogy járási  rendőrségi  beszámoló volt  Révfülöpön a múlt
héten, a kistérség  34 polgármesterből  14 polgármester volt jelen. A Leader egyesület  éves közgyűlésén
vett  részt  előtte  héten  szerdán.  A  Kormány  döntése  szerint  a  Leader  egyesületek  megyehatárt  nem
léphetnek át, szét kell válni, megszűnik a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület és külön
egyesületet kell alakítani nekünk is. 
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Kistérségi ülésen volt, ahol az orvosi ügyelet szóba került. A kórház a szerződést felmondta július 31-ével
az orvosi ügyeletre vonatkozóan.  Meghívták egy következő ülésre a háziorvosokat, ahová öten jöttek el.
Az a döntés született, hogy pályázatot ír ki a kistérség, hogy legyen a háziorvosi ügyeletnek egy vezetője és
várják a jelentkezőket. 
A szociális  étkeztetéssel  voltak  gondok,  és  mivel  Révfülöp is  beletartozik  ebbe  a  szolgálatba,  itt  egy
minimális ebédet meghagytak Badacsonytomajon, mert akik már nagyon nehezményezték a minőséget, ők
mindenképpen lemondták volna, vagy változtattak volna, és átküldték Révfülöpre.  A kezdeti négy ebéd
helyett a tegnapi nappal már tizenhárom ebédet hoznak Révfülöpről. Most elégedettek az emberek és ezt
köszönték az önkormányzatnak. 
Székely Szabolcs kiadványt szokott készíteni a Balatonról.  Az idén elmaradt és Mindszentkállán Fehér
Csilla is hasonló kiadványt készít, abban jelenik meg Ábrahámhegy. 
A Vízimentők Szakszolgálattól itt volt Bagyó Sándor. Sikerül nekik készenléti autót üzembe helyezni, nem
biztos, hogy a nyárra már sikerül. 27-től jönnek ide az épület emeletére, az orvos, aki lesz a hajón és
családja valamint a vízimentők is. 
Javasolja,  hogy a beszámolót fogadják el,  mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri,  hogy aki a
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2015. (VI. 16.) HATÁROZATA

A polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolójáról 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  polgármester  két  ülés  közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

6. napirend 
Falugondnok beszámolója 
Előterjesztő: Pacsi József falugondnok 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A  falugondnok  beszámolóját  a  képviselők  előzetesen  megkapták.
Kérdezi, hogy kinek van hozzászólása? Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. 
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2015. (VI.16.) HATÁROZATA

Falugondnok beszámolójáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Pacsi  József  falugondnoknak  a  Falugondnoki  Szolgálat  2014.  évben  végzett

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a Falugondnokot a döntésről értesítse. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Határidő elfogadásra azonnal
értesítésre  15 nap 

7. napirend 
Vegyes ügyek 

a) Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Építési Szabályzat 
értelmezésével kapcsolatos megkeresése

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória  jegyző  ismerteti,  hogy a Tapolcai  Közös Önkormányzati  Hivatal  Építéshatósági  Irodája
megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, mint jogalkotót, hogy eljárást folytat az Ábrahámhegy
997  hrsz-ú  ingatlan  vonatkozásában,  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének
Ábrahámhegy  község  teljes  közigazgatási  területének  Helyi  Építési  Szabályzatáról  18/2005.  (XII.15.)
számú önkormányzati rendelet 5.§ (31) bekezdés második mondatának értelmezése tekintetében.
A  hatóság  kérte,  hogy  a  Képviselő-testület,  mint  jogalkotó  értelmezze  tárgyban  alkotott  jogszabály,
hivatkozott bekezdését. Az előterjesztést kiküldték, melyben a javaslat megfogalmazásra került.

Vella Ferenc Zsolt polgármester egyetértenek ezzel a Helyi Építési Szabályzat szerint és javasolja, hogy így
fogadják el. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2015. (VI.16.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ábrahámhegy község teljes
közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) 18/2005. (XII.15.)

számú önkormányzati rendelet 5.§ (31) bekezdés második mondatának értelmezéséről. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete Ábrahámhegy  község  teljes
közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) 18/2005. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 5.§ (31) bekezdés második mondatát az alábbiak szerint értelmezi:
„A beépíthető telken az övezeti előírásoknak megfelelően lakóépület is lehet az épület, ebben az
esetben viszont egyéb épület a telken nem létesíthető.”

Felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

b) Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  A  lakossági víz és csatornadíjak enyhítésére lehet pályázatot benyújtani.
Az  önkormányzatnak  az  előző  évekhez  hasonlóan  határozatban  kell  döntenie  a  támogatási  igény
benyújtásáról, és arról, hogy felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. Javasolja,
hogy a pályázatot nyújtsák be. Tájékoztat továbbá, hogy a megkeresést a mai napon kapta a hivatal, de a
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beadási határidő rövidsége okán szükséges a döntés. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2015. (VI.16.) HATÁROZATA

A 2015. évi ivóvíz szolgáltatás lakossági díjainak enyhítésére pályázat benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 2015. évben a
lakossági víz-  és csatornaszolgáltatás támogatásához a  2015.évi  központi  költségvetésről  szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján, a lakosság díjainak csökkentése érdekében. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos  dokumentumok
aláírására és a pályázat benyújtására.
 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi üi.
Határidő:  elfogadásra azonnal
                  értesítésre  15 nap 

 NAPIRENDEK UTÁN

Hozzászólások:

Gáspár József képviselő  A község végén  a külső sorompó melletti területen sátrak vannak, meg kellene
vizsgálni, hogy ott kemping létesítése lehetséges-e. 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a közterület felügyelő helyszíni szemlét tartson. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Más hozzászólás nem lévén, a részvételt megköszöni és a nyilvános ülést  
13.15 órakor bezárja. 

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória
jegyző
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	k.m.f.

