
 

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

Ikt.szám: 620-9 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15– i  rendkívüli
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:      Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 
13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kovács József , alpolgármester 
Gáspár József, képviselő  
Zavari Judit Andrea, képviselő

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    
 

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
  

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester  Tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  A képviselő-testületi  ülést
15.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.

Ismerteti a napirendet: 

1.   A Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgyában beadott pályázat

Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület fogadja el .
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

87/2013. (V. 15.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  május  15–i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
 
1.   A Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgyában beadott pályázat
 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1.   A Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgyában beadott pályázat

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta,  hogy az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III.29.) BM rendelet alapján  a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” jogcímen
pályázatot nyújt be térfigyelő kamera rendszer kiépítése céljából.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2013.  május 2.  napjával pályázatot  nyújtott  be fenti rendelet
alapján.
2013. május 13-án a Magyar Államkincstár hiánypótlást írt ki a pályázattal kapcsolatban, mely szerint a
saját erő biztosításáról szóló képviselő testületi határozat hiányzik. 

Javasolja, hogy  az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

88/2013. (V. 15. )  HATÁROZATA 

a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgyában beadott pályázathoz

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújtott  be  az  egyes
önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatások  igénybevételének  részletes
szabályairól  szóló  8/2013.  (III.29.)  BM  rendelet  (továbbiakban  Rendelet)  alapján  -  a
„Közbiztonság  növelését  szolgáló  fejlesztések  megvalósítása”  jogcímen  térfigyelő  kamera
rendszer kiépítése céljából.
A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége: 1.838.192.- Ft, melyből az igényelt támogatás
összeg a beruházási költség 100%-a, azaz 1.838.192.- Ft, a vállalt önerő összege 0.- Ft, tekintettel
a Rendelet 1.§. (4) bekezdés a) pontjára, miszerint 
„A támogatás maximális mértéke
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a) azon településeken megvalósult infrastrukturális fejlesztések esetében, ahol az önkormányzat
nem részesült a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény  76/C  §  (1)  bekezdése  szerinti  törlesztési  támogatásban,  vagy  a  Kvt.  72.  §.  (1)-(2)
bekezdései alapján adósságkonszolidációban, a fejlesztéshez szükséges összeg 100%-a.”
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a saját erőt biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. május 21.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést  15.20  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő: Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő
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