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

Ikt.szám:  121-132/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július  23-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

Helye:   Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  
Kondor László  képviselő 
Borbély Gyula képviselő 

         Kovács József   képviselő   
Gáspár József 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  17.00 órakor megnyitja. 
 
Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. Szekeres Norbert telekrendezési engedélyezési ügye. 
2. Úthelyreállítások a községben. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 

1. Szekeres Norbert telekrendezési engedélyezési ügye.   

Vella Zsolt  polgármester   Ismerteti Badacsonytomaj Város Jegyzőjétől érkezett  3/298-29/2009. sz. 
határozatot, mely szerint engedélyezésre került Szekeres Norbert kérelmére a Badacsonytomaj  2900 
hrsz-ú ingatlannak a kérelemhez csatolt változási vázrajz szerinti telekmegosztása. A testület 
állásfoglalása szerint a határozattal nem ért egyet, ezért javasolja,  hogy a határozatot fellebbezzék meg. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy    Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi
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126/2009. /VII. 23./ KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Jegyzőjétől érkezett,
Szekeres Norbert telekrendezési engedélyezési ügye tárgyú és  3/298-29/2009. számú határozat ellen 
fellebbezést nyújt be a  Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Veszprém Megyei 
Kirendeltségéhez. /8200 Veszprém, Megyeház tér 1./ 

A fellebbezés elkészítésére, benyújtására és az ügyben való jogi képviseletre  megbízza Dr. Hajba
Csaba ügyvédet. /székhely: 8230 Balatonfüred, Aradi u. 32/a./ 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

2. Úthelyreállítások a községben.   

Vella Zsolt  polgármester  A községben a Bajcsy Zs. utcában és a Béke utcában a teljes szélességű 
aszfaltozásokat  csak abban az esetben tudják megcsinálni, ha már tudják, hogy a Víziközmű Társulat 
megszűnése után milyen összegű pénz fog rendelkezésre állni. 
Javasolja, hogy a Posnerek Kft. által benyújtott  árajánlatot  fogadják el  a Bajcsy Zs. utcában a vízvető 
készítésére, a Petőfi utcában szintén vízvető készítésére és a Szent-Iván utca kátyuzására bruttó 
427.500 Ft összegben.     
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy    Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

127/2009. /VII. 23./ KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község közigazgatási területén az 
úthelyreállítások tárgyában az alábbiak szerint döntött: 

A képviselő-testület a Posnerek Kft. /2310 Szigetszentmiklós, Esze T.  4./b. / által benyújtott árajánlatot 
bruttó 427. 500 Ft összegben elfogadja az alábbi munkák elvégzésére. 
- Bajcsy Zs. utcában a vízvető készítésére, 
- Petőfi utcában  vízvető készítésére 
-  Szent-Iván utca kátyuzására.    
Az árajánlat összegét  Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009./II.12./ 
számú rendeletében a tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal

Vella Zsolt polgármester Az ülést  17.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kondor László   képviselő 
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