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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 47 /2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 4.-i nyilvános
rendkívüli ülésén.
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Kondor László képviselő
Kovács József képviselő
Gáspár József képviselő
Borbély Gyula képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 10.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontot:
1. Pénzeszköz átadás az Ábrahámhegyi Víziközmű Társulat részére.
A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.

1. Pénzeszköz átadás az Ábrahámhegyi Víziközmű Társulat részére.
Vella Zsolt polgármester Tájékoztatja a testületet, hogy 2007. június 1. napján a Víziközmű Társulat 6 millió
forintot adott át az önkormányzat részére a csatornázással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére.
2010.január 4-ig az önkormányzat 3.915 e. Ft-ot fizetett vissza a Víziközmű Társulat részére.
A csatornaberuházáshoz a társulat mind a három ütem tekintetében hitelt vett fel, melyek közül az I. ütem a II/a.,
II/b., III. ütem tárgyú beruházáshoz kapcsolódó hitelösszeg visszafizetésre került a társulat részéről, az
érdekeltségi hozzájárulásokból azonban a II/c. ütemhez felvett 18.986. e Ft. hitelből 2009. december 31. napján
csak 11.500 e. Ft-ot tudott kiegyenlíteni a társulat.
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Ábrahámhegy Önkormányzata ÖIH/067/07/03 iktatószámú készfizetési szerződés keretében a Víziközmű Társulat
által felvett 18.986 e. Ft összegű hiteléért készfizető kezességet vállalt.
A Ptk. 272. §-a alapján a kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett
nem teljesít maga fog helyette jogosultnak teljesíteni.
A Víziközmű Társulat részéről fedezet hiányában nem történt teljesítés, így társulat elnöke azzal a kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy a pénzeszköz átadásból fennmaradó 2.085 e. Ft-ot ill. további 5.815 e. Ft-ot nyújtson a
hitel fedezetére.
Kéri a testület szavazását a fent elhangzottakkal kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
1/2010. /I. 04. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegyi Víziközmű Társulat
/ továbbiakban : Társulat / részére 7.900.000 Ft felhalmozási célú pénzeszközt átad az alábbi bontásban:
- 2.085.000 Ft-ot a Társulat és az Ábrahámhegyi Önkormányzat között fennálló megállapodás alapján, mivel
a megállapodásban foglaltak szerint átadott 6 millió forintból az Ábrahámhegyi Önkormányzatnak a
Társulat felé fennálló kötelezettsége ezen összeggel egyenértékű.
-

5.815.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadást teljesít, mely megállapodás alapján az érdekeltségei
hozzájárulások megérkezésekor kerül visszafizetésre, legkésőbb 2010. március 31. napjáig,

és felhatalmazza a Polgármestert, hogy erre az összegre a Víziközmű Társulattal megállapodást kössön.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester Az ülést 11.00 órakor bezárja.

k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Borbély Gyula képviselő

Vella Zsolt
polgármester

