
 

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

Ikt.szám: 620-15 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2– i  rendkívüli
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:      Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 
13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Gáspár József, képviselő  
Zavari Judit Andrea, képviselő

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kovács József , alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
  

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  
8.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.

 
Ismerteti a napirendet: 

1. Pályázat benyújtása a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „ A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
rendezvényeinek támogatásáról” szóló pályázatra

Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület fogadja el .
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

140/2013. (X. 02.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.   október  2–i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
 
1. Pályázat benyújtása a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „ A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
rendezvényeinek támogatásáról” szóló pályázatra

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1. Pályázat benyújtása a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „ A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
rendezvényeinek támogatásáról” szóló pályázatra

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
A  Balaton  Fejlesztési  Tanács   a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium által  biztosított  forrás  terhére
pályázatot hirdet a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben  2013-ban megvalósuló/megvalósult rendezvények
támogatására.
A  pályázati  felhívás  a  Magyarország  2013.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV.
törvényben  szereplő,  a  XVII.  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium fejezet  20/33/4  „Területfejlesztési
előirányzat” felhasználási szabályait is tartalmazó, az egyes fejezeti kezelési előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12,) NFM rendelet 35. § (1) bekezdés ac) alpontjának
alapján került kiírásra.
A  turizmus  fejlesztésének  egyik  legfontosabb  célkitűzése  a  turizmus  szezonális  ingadozásának
csökkentése, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelése. 
A célkitűzésekkel összhangban kiemelt  figyelmet szükséges fordítani a  garantált  programok,  kínálati
programcsomagok,  komplex turisztikai termékek  kialakítására.  Ennek  egyik legfontosabb eszköze  a
turisztikai szempontból is jelentős rendezvények támogatása.
A támogatás célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2013-ban megvalósuló/megvalósult, a belföldi és
külföldi  vendégek  részére  egyaránt  turisztikai  vonzerővel  bíró  rendezvények  támogatása,
hagyományőrző  programok,  kulturális, sport  stb.  események létrehozása,  valamint a már korábban is
megrendezett programok színvonalának emelése.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2013. évben megrendezett Ábrahámhegyi Bornapok rendezvény
támogatására kíván pályázni. A támogatás mértéke az elismert költségek 30%-a.
A pályázat elbíráláshoz szükséges a Képviselő-testület határozata, hogy részt kíván venni a pályázaton,
illetve a saját erőt (70%)-ot biztosítja költségvetésében. 

Javasolja, hogy  az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

141/2013. (X. 02. )  HATÁROZATA 

Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek
támogatásáról”

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balaton  Fejlesztési  Tanács  által
kiírt,  „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatásáról” szóló pályázaton részt
kíván venni az Ábrahámhegyi Bornapok 2013. évi rendezvény költségeinek támogatásához. 
A  pályázat  összköltsége  2.408.337.-  Ft,  melyből  a  szükséges  önerő  1.685.866.-  Ft,  (70%),  a
támogatás mértéke 722.501.- Ft (30%).
A Képviselő-testület  Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013.  évi
költségvetéséről szóló rendeletében az önerőt biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést  8.15  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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