
  

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

Ikt.szám: Á-29-48/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14.-i  nyilvános 
rendkívüli   ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Kovács József   alpolgármester 
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő    
Gáspár József képviselő  
Zavari Judit Andrea képviselő 
 

Meghívottak: Soltész Attila körjegyző  megbízásából: Horváth Anita tanácsos
 Kovácsné A. Katalin jkv.v.

        
Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  13.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendet:

1.  Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület 
fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

64/2011. (IV.  14. )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 14.-i nyilvános rendkívüli ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
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1. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás.  

Vella Zsolt polgármester  Pályázat került benyújtásra a közművelődés érdekeltségnövelő támogatás tekintetében, a 
kultúrterem berendezési tárgyainak gyarapítására. 
E tárgyban a Magyar Államkincstár felszólította az önkormányzatot, hogy a 2011.évi költségvetésnek nevesítve, 
elkülönítve tartalmaznia kell a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra jóváhagyott összeget.   Képviselő-
testületi határozat szükséges az összeg elkülönítéséről. 
A költségvetési rendeletükben gépek és berendezések beszerzésére 1.550  e.  Ft-ot  terveztünk.  Ezen összegből 
szükséges elkülöníteni fenti támogatás önrészét 25.000 Ft-ot. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  képviselő-testület  3/2011.  /II.  14./  rendeletének 6.  számú 
mellékletének 2.pontjában szereplő gépek , berendezések tervezett összegéből  kerüljön a 25.000 Ft-elkülönítésre, 
az kézfeltartással szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

65/2011. ( IV.  14. ) KT. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatok könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatása „ című pályázat keretében a pályázat önrészeként megjelölt 
25.000 Ft összeget, mint saját erő összegét a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. /II. 14./ rendeletének 6. 
számú mellékletének 2.pontjában meghatározott gépek, berendezések beszerzéséhez hozzárendelt 1.550.000 
Ft összegből elkülöníti. 

Határidő: azonnal. 
Felelős : Vella Zsolt polgármester 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  13.20  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita Vella Zsolt 
tanácsos polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Gáspár József    képviselő
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	E tárgyban a Magyar Államkincstár felszólította az önkormányzatot, hogy a 2011.évi költségvetésnek nevesítve, elkülönítve tartalmaznia kell a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra jóváhagyott összeget.   Képviselő-testületi határozat szükséges az összeg elkülönítéséről. 

