
     ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

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

Ikt.szám: 2/2020.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.  március 16.
napján 17.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Az ülés helye: Kultúrház (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester 
Tóth Gábor képviselő (3 fő)

Távolmaradását bejelentette:
Gáspár József képviselő 
Miklai Zsuzsanna  (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Wolf Viktória jegyző            (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella Ferenc Zsolt polgármester  tisztelettel köszönti a megjelenteket..  Külön köszöni, hogy a
veszélyhelyzet ellenére megjelentek képviselő társai az ülésen. A képviselő-testület rendkívüli, nyílt
ülését 17.00 órakor megnyitja.  Megállapítja,  hogy az 5 tagú képviselő-testületből 3 fő jelen van,
Gáspár  József  és  Miklai  Zsuzsanna  képviselők  távolmaradásukat  bejelentette,  az  ülés
határozatképes.  A meghívót  és  az  előterjesztéseket  előzetesen  kiküldték,  azt  minden  képviselő
megkapta.  Kérdezi,  hogy kiegészítés,  módosító indítvány van-e? Megállapítja,  hogy nincs.  Kéri,
hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2020. (III.16.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2020.  március  16-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIRENDI PONTOK:

1. A  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  fenntartásában
működő  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat
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által  biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjainak
meghatározásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Zsolt polgármester

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
A  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
által  biztosított  szociális és gyermekjóléti  alapellátások intézményi  térítési  díjainak
meghatározásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2020. (III.16.) HATÁROZATA

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított

szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  fenntartásában

működő  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat
által  biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjainak
meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt térítési
díjakat elfogadja.

2. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  rendelet-tervezetet  a  feladat  ellátásban  részt  vevő  tag
önkormányzat  képviselő-testületeinek  küldje  meg  jóváhagyás  végett  azzal,  hogy  a
települések  által  biztosítandó  esetleges  további  kedvezményeket,  mentességeket
foglalják határozatukba, és küldjék meg a Társulás elnökének.

3. a feladat ellátásban részt vevő tag önkormányzatok képviselő-testületei határozatainak
meghozatalát követően a rendelet-tervezet előkészítését elrendeli.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben a feladat ellátásban részt vevő tag önkormányzat véleményének
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beérkezését követően azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella Ferenc Zsolt polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a nyilvános
ülést 17,05 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző


	k.m.f.

