
    

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

Ikt.szám: 47 -84 /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  augusztus   2.-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 

        

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. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás módosítása.
2. Csípőszúnyog elleni védekezés. 

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

1. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás módosítása.  

Vella  Zsolt  polgármester    Az  egyesület  levélben értesítette  az  önkormányzatot,  hogy a  TDM  szervezetek 
támogatására  beadott  pályázatát  támogatásra  érdemesnek  ítélték.  A  szervezet  a  támogatási  szerződés 
megkötéséhez előfeltételként szabta az értesítő levélben szereplő 4. pontban meghatározott feltételek teljesítését. 
Ezen pontok közül az első kettő érinti Ábrahámhegy Önkormányzatát és a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 
között  létrejött Megállapodást az alábbiak szerint: 
Az 1. pont szerint megkötött Középtávú Együttműködési Megállapodás nem megfelelő részletezettséggel fejti ki a 
Felek kompetenciáit és feladatait. 
A 2. pont szerint a Középtávú Együttműködési megállapodásban kell rögzíteni az önkormányzat hozzájárulását. 
A  Közreműködő  Szervezet  által  támasztott  feltételeket  Ábrahámhegy  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
143/2009.  /IX.  17./  számú  határozatában  már  támogatta,  a   Megállapodás   I./  pontjában  szerepel  az 
önkormányzat hozzájárulása. 
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Ezért  kérik a  képviselő-testületet, hogy az önkormányzat  és a  Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület között 
2009. szeptember 18-án létrejött Megállapodás a felek egyetértésével módosításra kerüljön az alábbiak szerint: 
- Megállapodás helyett középtávú együttműködési megállapodás szerepeljen a címen.
- Megállapodás II./1.sz.pontja második bekezdése helyét módosítják a levélben felsorolt feladatokkal. 

Kéri a testület szavazását, amennyiben a fentiekkel  egyetért.

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

95/2010. ( VIII. 02. ) KT. határozat 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsony Céh Turisztikai Egyesülettel (8261 
Badacsony, Park u. 6.)  2009. szeptember 18-án létrejött Megállapodást a felek egyetértésével módosítja az 
alábbiak szerint: 
- Megállapodás helyett középtávú együttműködési megállapodás szerepeljen a címen.
- Megállapodás II./1.sz.pontja második bekezdését módosítja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal 

2. Csípőszúnyog elleni védekezés.   

Vella  Zsolt  polgármester   A  Balatoni  Szövetség  megküldte   a  csípőszúnyogok  elleni  védekezés 
finanszírozására fordítandó összeget, az önkormányzatot terhelő összeg  89.375 Ft lenne.   Az idei évben 
már volt szúnyogírtás 471.900 Ft összegben. 
Javasolja, hogy a Balatoni Szövetség  csípőszúnyog elleni védekezésének szervezésére és lebonyolítására 
tett árajánlátát csak akkor fogadják el, ha a többi település is vállalja.   Kéri a testület szavazását.  

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

96/2010. ( VIII. 02. ) KT. határozat 

Ábrahámhegy Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatoni  Szövetség  /székhely:   8230 
Balatonfüred, Kossuth u. 3./  csípőszúnyog elleni védekezésének szervezésére és lebonyolítására tett 
árajánlatát  abban az esetben fogadja el, amennyiben a többi település is vállalja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester  Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  17.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 
Vella Zsolt 
polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Kovács József     képviselő

2


