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

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

                                                                               
Ikt.szám: 9/77-6/2016.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.  április  13.  napján 17,00
órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

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

                              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

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

Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző (1 fő)
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kovács József alpolgármester (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

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

Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. A rendkívüli nyílt képviselő-testületi
ülést 17.00 órakor megnyitja.  Megállapítja,  hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes. Javasolja a napirendek elfogadását a kiküldött meghívó szerint. Kéri a képviselő-testületet,
aki egyetért a napirend elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2016. (IV.13.)  HATÁROZATA

A rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 13-i rendkívüli nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIRENDI PONTOK:
1. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
2. Rendezvényszervezői feladatok ellátásáról

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

                                             I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. napirendi pont
Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy van-e a kiküldött írásos előterjesztéshez kiegészítés, kérdés,
hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért
kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2016. (IV.13.) HATÁROZATA

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet

I. 1. pontja alapján, a 2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 

2. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  az  állami  támogatás  igénylésének
benyújtására.   

3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével
a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására 2016. április 21.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes 

2. napirendi pont
Rendezvényszervezői feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy az  önkormányzat  kulturális  feladatit
ellátó  kolléga,  Bakosné  Tóth  Erzsébet  közalkalmazotti  jogviszonyának  megszüntetését  kérte,  melynek
okán szükséges e feladatra a megfelelő személyt felvenni. Figyelemmel arra, hogy a tevékenység szerződés
keretében is ellátható, javasolja az Extreme Movie Kft. (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 27.; adószám:
24678540-2-19; képviseli: Szepesi Gusztáv ügyvezető) szerződés megkötését, különös tekintettel arra, hogy
a médiatechnikai feladatok kapcsán az önkormányzat szerződéssel és komoly referenciával bír a vállalkozás
vonatkozásában. Kérdezi, hogy van-e az ismertetettekkel és az előzetes informális ülésen elhangzottakkal
kapcsolatosan kiegészítés, kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2016. (IV.13.)  HATÁROZATA 

Rendezvényszervezői feladatok ellátásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Extreme Movie Kft-vel  (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi út 27.; adószám: 24678540-2-19; képviseli: Szepesi Gusztáv ügyvezető)
rendezvényszervezői feladatok ellátására 6 hónapos határozott idejű időtartamra – 2016. április 18.
napjától 2016. október 17. napjáig – szerződést köt 90.000 Ft/hó + Áfa összegben (bruttó 114.300
Ft/hó),  melynek  aláírására  felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  ellenjegyzésére
felkéri  Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettest.  Az ehhez szükséges forrást  az önkormányzat
2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: elfogadásra azonnal 

egyebekben szerződés szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

Vella Ferenc Zsolt polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni
és az ülést 07,09 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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	k.m.f.

