
  

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

Ikt.szám: Á-82-11/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25.-i  nyilvános 
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 címzetes főjegyző 
 Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Illésné Rácz Andrea főelőadó 
Horváth Anita tanácsos 
9 fő a pályázók részéről. 

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  16.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendet:

1. Strandi üzletekre benyújtott pályázatok elbírálása. 

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 

19/2012. (I.  25. )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.  január 25.-i   nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Strandi üzletekre benyújtott pályázatok elbírálása. 
 
Felelős: Vella Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal.

 
1. Strandi üzletekre benyújtott pályázatok elbírálása.   

Vella  Zsolt  polgármester   A képviselő-testület  a  202/2011.  /XII.21./  Kt.  határozatában  pályázatot  írt  ki  az 
önkormányzat  tulajdonában  álló  és  a  községi strandon lévő /1040  hrsz./   üzlethelyiségek bérleti  jogviszony 
keretében történő hasznosítására. 
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjegyzés nélküli borítékban egy eredeti példányban kellett benyújtani 2012. január 
20. 12.00 óráig. 
A  megadott határidőre 11 db pályázat érkezett be, melyeket zárt borítékba helyeztünk és felbontásukra most kerül 
sor.  

Gáspár József képviselő  Kéri zárt ülés elrendelését, hogy az elbírálás előtt a képviselő-testület konzultálni tudjon. 

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy zárt ülésre kerüljön sor  és ezzel egyetért az 
kézfeltartással szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen szavazattal,  2  ellenszavazat mellett és 
tartózkodás nélkül meghozta   az alábbi

20/2012. /I. 25. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Ábrahámhegy  
1040 hrsz-ú községi strandon lévő és az önkormányzat tulajdonát képező 
üzlethelyiségekre benyújtott pályázatok elbírálása előtt zárt ülést rendel el. 

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal 

A pályázók és a meghívottak elhagyják a termet. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Kéri a hivatal dolgozóit nyilatkozzanak, mielőtt zárt ülésre kerül sor, hogy a 
boríték sértetlen és az aláírásuk is sértetlen. 

Horváth Anita tanácsos  Megállapítja, hogy a pályázatokat tartalmazó zárt borítékon  az aláírása sértetlen. 

Illésné Rácz Andrea főelőadó Megállapítja, hogy a pályázatokat tartalmazó zárt borítékon  az aláírása sértetlen.

Kovácsné  Auer  Katalin  főelőadó  Megállapítja,  hogy a  pályázatokat  tartalmazó  zárt  borítékon  az  aláírása 
sértetlen.

A képviselő-testület  16.10 órakor zárt üléssel folytatja a munkáját. 

Vella Zsolt polgármester  A zárt ülést követően a nyilvános ülést 17.15 órakor megnyitja. 

Vella  Zsolt  polgármester   A zárt  ülésen történt  egyeztetést   követően javasolja,   hogy  a  képviselő-testület 
202/2011. /XII. 21./ Kt. határozata alapján a strandi üzlethelyiségek bérleti jogviszonyban történő hasznosítására 
kiírt pályázatot  érvénytelenítsék. A pályázati  kiírást  egyértelműbben kívánják kiírni és intézkednek a  pályázat 
későbbi kiírásáról. 
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Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a strandi üzlethelyiségekre  kiírt  pályázatot  érvénytelenítsék  az 
kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, 2  ellenszavazat mellett és 
tartózkodás nélkül meghozta   az alábbi

22/2012. /I. 25. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Ábrahámhegy  1040 hrsz-ú községi strandon 
lévő és az önkormányzat tulajdonát képező üzlethelyiségek bérleti jogviszonyban történő hasznosítására 
kiírt pályázatot érvényteleníti. 

A képviselő-testület a pályázati kiírást egyértelműbben kívánja meghatározni és a későbbiekben intézkedik 
új pályázat kiírásáról.  

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal 

A pályázók a teremben megjelennek. 

Vella Zsolt polgármester   Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület döntése értelmében a képviselő-
testület   202/2011.  /XII.  21./  Kt.  határozata  alapján  a  strandi  üzlethelyiségek bérleti  jogviszonyban történő 
hasznosítására kiírt pályázatot érvényteleníti. A pályázati kiírást egyértelműbben kívánja kiírni és intézkednek a 
pályázat későbbi kiírásáról.  Képviselői indítvány volt, mely szerint  a pályázatokról információk jutottak ki a 
faluba és  pályázati kiírás 2. és 3. pontja nem egyértelmű, a 2.pont szerinti természetes személy nem vonatkozik a 
Kft-re, így az nem kaphat pontot. 

Horváth Gábor pályázó  Ezt a pályázat kiírásakor is tudta a képviselő-testület. 

Kovács József alpolgármester   A fő indok az volt,  mely szerint olyan  információ került  a  képviselő-testület 
birtokába amellyel esetlegesen nem mindenki egyforma eséllyel indulhatott a pályázaton, a képviselő-testület ezt 
mindenki részére biztosítani szeretné.  Minden pályázó a zárt borítékot visszakapja. Rövidesen kidolgoznak egy 
másik pályázatot,  nem engedhetik meg, hogy hibázzanak.  Tisztességesebb most  bocsánatot  kérni,  korrektebb 
módon. 

Szabados Tibor pályázó   Akinek cége van az adóigazolást kért 30 napnál nem régebbit, valamint a cégkivonat 
költsége  12.500 Ft volt. A papírok érvényességi ideje le fog járni a következő pályázatig. 

Pintér Domonkos pályázó   Az Áfa-t befizették és neki az aláírási címpéldány  1.700 Ft volt, 80-90 ezer Ft-os 
költségük keletkezett. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A képviselő-testület dönthet úgy és ez a pályázati kiírásban is szerepelt, hogy 
érvényteleníti a pályázati kiírást és arról is dönthet, hogy meghosszabbítja a beadott dokumentumok érvényességi 
idejét  és megtéríti a költségeket.

Vella Zsolt  polgármester   A pályázatok lezárt  borítékban vannak, minden pályázó visszakapja.  A kauciót az 
önkormányzat visszautalja a holnapi nap folyamán. 

Mohos Gergely pályázó  Ő bennt hagyná a kaució összegét. 
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Soltész  Attila  címzetes  főjegyző   Igen  erre  van lehetőség, de kamatot nem lehet felszámítani. 

Szabados Tibor pályázó  Furcsa helyzet idehívják őket, másfél órát várnak, a pályázatot ugyanez a testület írta ki. 
Most plussz információt is kaptak arról, hogy hányan vannak, mivel aki beadott pályázatot az itt van. A pályázati 
dokumentumok pénzbe kerültek, kéri, hogy ezt ne kelljen újra megfizetniük. 

Vella  Zsolt  polgármester   A  lepecsételt  és  aláírt  zárt  boríték  felbontásra  kerül  a  pályázók  a  pályázatukat 
visszakapták, egy  pályázat maradt itt. 

 Az ülést  17.45  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Gáspár József     képviselő
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