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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.  

 

Ikt.szám: Á-82-129/2012.    

 

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.  október 17.– i rendkívüli  

nyilvános    ülésén. 

 

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

 

Jelen vannak:   Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Kovács József   alpolgármester  

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő     

Gáspár József képviselő   

Zavari Judit Andrea képviselő 

  

Meghívottak:  Soltész Attila címzetes főjegyző  

                          megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos  

  Kovácsné A. Katalin jkv.v.  

 

 

Vella Ferenc 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.  Emlékérem adományozása. 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a 

képviselő-testület fogadja el . 

 Kéri a testületet, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban.  

 

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

meghozta az alábbi  

 

156/2012. (X. 17.  )  Kt.  határozat 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 17 .-i rendkívüli   nyilvános  

ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

  

1.  Emlékérem adományozása.   

 

Felelős: Vella Ferenc  Zsolt polgármester 
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Határidő: azonnal. 

 

 

 

1.  Emlékérem adományozása . 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester   Előző ülésen kérte a képviselőket,  tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy 

az „Ábrahámhegyért érdemérmet” kinek adományozzák.  

Kéri a képviselőket akinek van javaslata, az tegye meg.  

  

Gáspár József képviselő: Szerenka Miklós volt badacsonytomaji és egyben ábrahámhegyi plébánost javaslom az 

„Ábrahámhegyért érdemérem” idei kitüntetettjének. Plébánossága idején épült meg Ábrahámhegyen a Szent 

László templom. Addig csak az Iskola utcában lévő Iskolakápolnát lehetett használni. A község lakóiban a 

templomépítés gondolata már ekkor felmerült. 1984-ben vásárolta meg az egyházközség a telket a Patak utcában, 

és két év múlva 1986-ban már át is adták. Az építkezéshez széleskörű társadalmi összefogás jött létre. A hívek, 

az egyházközség, de az egész település kétkezi munkájukkal is hozzájárultak az építéshez. Szerenka Miklós 

plébános úr mindvégig azon fáradozott, hogy a település központjában végre felépülhessen templomunk. A 

munkálatok során folyamatosan jelen volt, felügyelte azt. 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Egyetért képviselő társa javaslatával, kéri a testület kézfeltartással történő 

szavazását arra vonatkozóan, hogy Szerenka Miklós legyen a kitüntetett.  

 

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

meghozta az alábbi  

 

 

157/2012. (X. 17.  )  Kt.  határozat 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szerenka Miklós kanonok, plébános, Veszprémi 

Főegyházmegye Érsekségi Hivatalának irodaigazgatója részére, a település és a lakosság lelki közösségének 

megerősítése érdekében, valamint az ábrahámhegyi Szent László templom építése során végzett önzetlen 

munkájának elismeréseként, Ábrahámhegyért emlékérmet adományozott. 

 

Felelős: Vella Ferenc  Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az ülést  16.15 órakor bezárja.  

 

   k.m.f.  

 

Tóth Zsuzsanna       Vella Ferenc Zsolt  

pénzügyi tanácsos        polgármester  

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kovács József   alpolgármester  

 

 


