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

Ikt.szám:  47-109/2010.   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 1.  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 
Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő  
Borbély Gyula képviselő 

Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző   
 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 pontot:

1. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre 
nyújtható támogatások. 
Ábrahámhegy, 222 hrsz-ú ingatlan /Steak-House/ zöldfelületté való kialakítására benyújtott pályázat 
határozatának módosítása. 

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

1. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre    
nyújtható támogatások. 
Ábrahámhegy, 222 hrsz-ú ingatlan /Steak-House/ zöldfelületté való kialakítására benyújtott pályázat 
határozatának módosítása. 

Vella Zsolt polgármester   Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból falumegújításra és fejlesztésre 
nyújtandó támogatások második célterülete vonatkozásában a település környezetét és megjelenését javító 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztések keretében, az Ábrahámhegy, 222 hrsz-ú alatti ingatlan tekintetében 
2009. november 12-én pályázatot nyújtottunk be. 
A pályázatra hiánypótlás érkezett, melynek eleget tettünk és a pályázati adatlapot ennek megfelelően módosítottuk, 
mégpedig, hogy pályázatunk a 2. és 4.-es célterületre irányul. Azonban a  Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 
Völgyéig Egyesület telefonon értesített bennünket, hogy a képviselő-testület határozatának módosítása is 
szükséges.  
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A tárgyban hozott 173/2009. /XI. 12./ Kt. határozatot szükséges  módosítani, mivel a pályázatban a játszótér 
kialakítása is szerepelt, de a határozatban nem, ezért kibővítenék a 4. célterülettel, azaz a játszótér kialakításával. 
Kéri a testület szavazását. 

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

119/2010. /X.  1./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 173/2009. /XI. 12./ Kt. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani „Az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre”  a 
2. és  4.  célterület tárgyában, az Ábrahámhegy  222. hrsz-ú ingatlanon park és játszótér kialakítására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  17.30   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Kovács József     képviselő 
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