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

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

Ikt.szám: 3/2022.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2022.  február  28.
napján (hétfő) 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

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

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

Távolmaradását bejelentette:
Tóth Gábor képviselő          (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Bodnár Attila jegyző 

                        Part Andrásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú
képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Tóth Gábor képviselő
bejelentette távolmaradását. Elmondja, hogy a meghívóban egy napirendi pont szerepel. Kérdezi,
hogy ezzel  kapcsolatosan van-e módosító indítvány.  Megállapítja,  hogy nincs.  Kéri,  hogy aki  a
napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2022. (II.28.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  február  28-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Tájékoztató  a  képviselő-testületi  tagok  vagyonnyilatkozat-tétel  kötelezettségének
teljesítéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
Tájékoztató  a  képviselő-testületi  tagok  vagyonnyilatkozat-tétel  kötelezettségének
teljesítéséről
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.  Az  önkormányzati  képviselő-testületi  tagoknak  a  2011.  évi
CLXXXIX.  törvényben  foglaltak  szerint  vagyonnyilatkozat  tételi  kötelezettségük  van,  melynek
2022. január 30-ig eleget tettek. A vagyonnyilatkozatok őrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal
helyben gondoskodik.  Kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy nincs.  Kéri,
hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2022. (II.28.) HATÁROZATA 

a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselő-testület tagjainak
vagyonnyilatkozat tételi  kötelezettségének teljesítéséről -  a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri
feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021.(I.22.) Kormányrendelet 3.§ (4) bekezdésében
rögzítettekre  figyelemmel  (az  Mötv.  39.§-a  szerinti  bizottság,  a vagyonnyilatkozatokat vizsgáló
bizottság  feladat-  és  hatáskörét  a  polgármester  vagy  az  1.§  szerint  a  polgármester  feladat-  és
hatásköreit gyakorló személy gyakorolja) – a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.

A vagyonnyilatkozatokat őrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal helyben gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester több hozzászólás nem lévén az ülést 9.15 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Bodnár Attila
jegyző


	k.m.f.

