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

Ikt.szám:  620-20 /2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013. november 15-i    
közmeghallgatásán    az Ábrahámhegyi Kultúrház  helyiségében. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc  Zsolt, polgármester
Kovács József, alpolgármester 
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő
Gáspár József, képviselő   

A lakosság részéről  28 fő. 

Jelezte későbbi érkezését: Zavari Judit, képviselő 
   
Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
   
Meghívottak:  Rausz István, rendőr alezredes

Pálinkásné Herczeg Henriett rendőr őrnagy,  Badacsonytomaji  Rendőrőrsparancsnok
Ruzsa Zoltán  főtörzsőrmester 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  
( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás  5 fővel határozatképes,  17.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a   napirendi pontokat:

1 1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2 2.   Beszámoló a helyi adók felhasználásáról

3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről
4. Közérdekű kérdések és javaslatok 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Javasolja,  hogy  az  előbbiekben  ismertetett  napirendi  pontok
tárgyalását a képviselő-testület fogadja el és  szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

165/2013. (XI. 15.)  HATÁROZATA 

A közmeghallgatás  napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  november  15-i
közmeghallgatásának  napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

3 1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
4 2.   Beszámoló a helyi adók felhasználásáról

3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről
4. Közérdekű kérdések és javaslatok 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

5 1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Tisztelettel köszönti a rendőrség részéről meghívott vendégeket és
kéri, hogy a tájékoztatót tartsák meg. 

Rausz István rendőr alezredes       
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a badacsonytomaji rendőrőrsparancsnok Pálinkásné Herczeg Henrietta
lett és örül, hogy ez a poszt betöltésre került. A badacsonytomaji rendőrőrs végzi az Önök területén  a
rendőri tevékenységet. Jelentős eredményt értek el a közrend és közbiztonság terén. A bűncselekmények
száma növekedett,  mivel a 43 bűncselekmény történt,  az előző évinél hat-héttel több. A jogsértések
egyharmadánál is több egy emberhez köthető.  Volt egy sorozatos elkövető, nyolcvan bűncselekményt
követett  el, előzetes letartóztatásban van. Pécs mellől érkezett,  a nyaralókat  és a pincéket  törte  fel.
Súlyos károkat okozott a tulajdonosoknak.  
A  közlekedési  balesetek  száma  csökkent,  a  közlekedési  morál  nem  kirívó  probléma.  A  71-es
főközlekedési út okoz problémákat, amely a Balaton egyik jelentős útvonala. 
Megpróbálják  mérlegelni,  mi a  jó  annak  aki  itt  él  és  annak  aki  idejön  látogatóba.  A közlekedési
szabályszegőkkel  szemben  el  kell  járni,  csökkenteni  kell  ezeket.  A  közlekedési  szabálysértőket
szankcionálni kell.   Ne  a  rendőrségre  haragudjanak,  át  kell  gondolni  mivel jár  egy baleset,  amit
felelőtlenül okozunk.  Központi elvárás is  a sok baleset csökkentése, négyszáz-hatszáz ember meghal az
utakon. 
A rendőrség személyi állománya korlátozott,  nem fog növekedni. A készenléti rendőrség növekedik a
nyáron. Saját hatáskörben úgy szervezik a szolgálatot,  hogy  több rendőrt  biztosítanak, amennyiben
lehetséges. 
A létszámhelyzet rossz, és kéri a lakosságot, hogy  jobban figyeljen oda. Örülnek ha feléjük információk
érkeznek be, hogy mit láttak és hallottak. A lakosság a saját vagyonát védje meg, ebben kér aktivitást.
A rendőrség figyelemfelhívó anyagait kísérjék figyelemmel. 
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A kistelepüléseken az  idősebbektől  ellopják  a  megtakarításaikat.  Az,  hogy az   őrizetlenül hagyott
nyaralók menyire  vannak biztonságban, az a település állandó életét befolyásolhatja.   Ha nincsenek, egy
idő  után  ideszoknak  a  betörők.  Ezért  kell  odafigyelni,  és  az  információknak  sok  hasznát  veszik.
Mindenki visszahúzódik, de a közösségért áldozzanak pár szót. 

Felajánlja, hogy a nyugdíjas klubban - ha van ilyen – is elbeszélgetnek az emberekkel. 
Nem hagyja, hogy Veszprém megye ezen szegmense utolérje akár a somogyi területek fertőzöttségét,
Heves,  Szabolcs megyét, de Zala megye sem kivétel ez alól.  Fontos, hogy a közbiztonság jellemezze a
területet.  Ha olyan hír kering, hogy nincs közbiztonság, az gazdaságilag  meglátszik a településen.
A  technikai  védelem  óriási  erővel  bír,  a  kamerafelszerelésre  benyújtandó  pályázathoz  segítséget
nyújtanak.  Ez  a  jövő,  mivel  minden  utcasarkon  nem lesz  rendőr,   ötvenöt  településen   és  ezer
négyzetkilométeren kell elosztani a rendőröket. 
Kéri, hogy a beszámolót fogadják el. Amennyiben kérdésük van, azt tegyék fel.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az ábrahámhegyi önkormányzat maximálisan elégedett  a rendőrség
munkájával. Nyáron a körzeti megbízott jó munkát végzett, az éjjel randalírozókat elfogták. Jelenleg is
több térfigyelő kamera működik, és folyamatos a bővítésük. 
Javasolja, hogy a közrendvédelmi beszámolót fogadják el. 
Zavari Judit képviselő  17.15 órakor megérkezett és a képviselő-testület  tagjainak száma 5 fő.

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

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 166/2013. (XI. 15.)  HATÁROZATA 

       A közrendvédelmi beszámoló  elfogadásáról 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  település  közbiztonságának
helyzetéről szóló közrendvédelmi beszámolót elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kérdezi a lakosságot, hogy kinek van kérdése? 

Fehér György   A tavalyi   közmeghallgatáson jelezte, hogy Ábrahámhegy és Badacsonytomaj közötti
száraztói  kanyarban vadveszély tábla kihelyezése indokolt  lenne,  megvizsgálására ígéretet  tettek,  de
nincs kinn a tábla.  

Rausz István rendőr alezredes     A vadveszélyt jelző  táblát javasolták a közútkezelő felé, de még nincs
válasz, a jövő héten rákérdeznek. 
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Magyar Tamás   Az Árpád utcában a kereszt után a kanyar életveszélyes, hiába van kinn a 40 km-es
sebességkorlátozó tábla. A tábla alatt kis táblát célszerű elhelyezni, hogy babakocsit toló menjen át a
másik oldalra. Ezt fenn és lenn is ki lehetne tenni.  

Rausz István rendőr alezredes   A közlekedésrendészet kimegy és megnézi a helyszínen. 

Szigetvári Jenőné   Az Iskola u. 52. számú ház előtt az utca felét elfoglalják a gépkocsik. Sokszor látta
négy autó is ott áll. Kinek kell jelenteni, ezt kérdezi, mivel akadályozzák a forgalmat a nyári időszakban. 

Rausz István rendőr alezredes   A KRESZ ezt szabályozza. A 112-es telefonszámra kell beszólni,   kijön
a járőr és megnézi. Először szép szóval figyelmeztetnek és utána bírságolnak. 

Szigetvári Jenőné  Ha bulizást rendeznek kinek kell szólni? 

Rausz  István  rendőr  alezredes    Ha  hangos,  és  jelentik a  járőr  Badacsonytomajról  kijön.  Egy-két
figyelmeztetés után, ha nem fejezik be, el fognak járni. 

Varga József   Késő este járnak a cigányok Ladával, utánfutóval.  Látja, hogy reggel öt órakor a cigány
a  hegyről  jön  le  zárt  mikrobusszal.  Ha  bejelenti,  akkor  a  rendőrségen  sok  adatot  kérnek  tőle,
sürgősséggel akarta bejelenteni. 

Rausz  István  rendőr  alezredes    Telefonszámot  fog  adni,  ahol  huszonnégy órás  szolgálat  van.  A
bejelentés nagyon fontos és úgy tudják leszoktatni a bűnözőket, hogy  ellenőrzés alá vonják őket. Több
besurranót fogtak el, és kéri bízzanak a rendőrségben.  

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester    Kinek  van  még  kérdése?   Amennyiben nincs,  megköszöni  a
beszámolót és rátérnek a következő napirendi pontra. 

2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ismerteti az adófajtákat: 
Az  önkormányzat  által  bevezetett  adónemek:  építményadó,  idegenforgalmi  adó  tartózkodás  után,
telekadó,  iparűzési  adó,  talajterhelési  díj.  Törvényi  szabályozás  alapján  központosított  adó,  a
gépjárműadó. 
Az adómértékek: építményadó  600 Ft/m2/év, idegenforgalmi adó tartózkodás után  300 Ft/éjszaka,
telekadó  100 Ft/m2, iparűzési adó 1,7 %, talajterhelési díj 2012. január 1-től 2012. január 31-ig  120
Ft/m3, a településérzékenységi szorzó hármas. A talajterhelési díj 2012. február 1-től  1200 Ft/m3. 
A 2013. október 31. napjáig befizetett adóösszegek: építményadó  33 918 249 Ft, idegenforgalmi adó
tartózkodás után 2 448 700 Ft,  telekadó   836 517 Ft,  iparűzési adó  6 982 349 Ft,  talajterhelési díj
1 899 620 Ft,  a  gépjárműadó  önkormányzatot  megillető   40  % összege  2 420 633 Ft.  A befizetett
késedelmi pótlék  163 836 Ft.  Idegenforgalmi adó  építmény után  225 934 Ft.   2013.  október  31.
napjáig az önkormányzatot megillető adóbevétel  48 924 211 Ft. 

Kérdezi a képviselőket, hogy van-e hozzászólásuk?  Nincs, hozzászólásuk. Kérdezi a jelenlévőket, hogy
van-e kérdésük? Mivel nincs, így kéri a testületet, hogy a helyi adókról szóló beszámolót fogadja el.  
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Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 167/2013. (XI. 15.)  HATÁROZATA 

       A helyi adókról szóló  beszámoló  elfogadásáról 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló  beszámolót
elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester A településen a következőkre kell figyelni: a földutakon porszennyezés
van, ami inkább a Körmici dülőn ill. a Rendesi hegyen, és a Szent-István völgyi rész, ahol még
vannak nem portalanított utak.   

A településen 36 km-es úthálózat van, ami 95 %-ban portalanított.
Légszennyező anyag kibocsátással kapcsolatban,   lehetőség szerint a kerti növények komposztálását
kell elvégezni, ebben nagy segítséget nyújtanak, és az elszállításban is. 
Ivóvízellátást  még  nem sikerült  megoldani,  a  Rendesi-hegy és  a  Körmici-hegy egy részében.  Hét-
nyolcszázezer  forint  lett  volna  portánként  a  Rendesi-hegyen.  A lakosokat  megkérdezték,  közkutat
létesítettek, ez már egy előrelépés. 
A talajterhelési díj miatt nagyobb érdeklődés volt a bekötések iránt, 22-23 bekötés volt. 
A nagy eső a Bagolyvár utcában és a Szőke Géza háza mellett sok hordalékot lehoz . Szőke Géza háza
mellett egy sajnálatos esemény is történt,  a tükröt  a kanyarban ellopták, amely nyolcvanezer forintba
került.
A csapadékvíz elvezetést tervezik, ezt szem előtt tartják. 
Egyre több háztetőn van napelem, ez örvendetes. A közvilágítás korszerűsítésre pályázatot  nyújtanak
be, hogy ez tudjon működni.  
A nyári közlekedés komoly zajterheléssel jár a Patak utcában és a 71-es úton,  reméli tudnak ebben
előrelépni ill. a rendőrséggel tovább tudják szabályozni a sebességhatárokat.
A szemétszállítás terén a Tapolcai Remondis Kft. nem szolgáltathat tovább, mivel hulladékgazdálkodást
önkormányzati vagy állami tulajdonú  cég végezhet. Ebben a  konzorciumban van  még a Probio illetve
az ajkai, pápai, veszprémi telephelyű cégek, ezek közül valaki fogja átvenni a szolgáltatás végzését.
Január 31-ig van a Remondisnak engedélye. A szemétszállítási számlából is látszik, hogy díjcsökkenés
volt, ez adódik a kormány általi rezsicsökkentésből és a Remondis árazását is komoly kritikák érték, ezt
most korrigálták a számlákban.  
Kérdezi a képviselőket és a lakosságot, hogy van-e kérdésük? 

Szabó  András    A  kisebb  kukára  kevesebb  összeget  kell  fizetni.  Kérte  a  kisebb  kukát  és  az
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önkormányzatnál felírták az igényét, levelet írtak a Remondisnak, de  még nem jött válasz.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Utánanéz a dolognak és értesíteni fogja. 

Fehér György   A Remondis kezdeményezte, hogy közvetlenül kössünk velük megállapodást, ez meg is
történt, szétküldték az űrlapokat, ezeknek a sorsa hogyan fog alakulni. 

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester   Hat  hónapos  határidővel  felmondták  a  Remondis szolgáltatását.
Jogutódként a négy szolgáltató közül fog jönni a jövőben, akiket az előbb említett. 

Németh Gábor   A következő szemétszállítási konstrukcióról kapnak-e tájékoztatást? 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester   Tájékoztatni  fognak  minden  nyaralótulajdonost  a  változásról.
Ugyanazokat az árakat kell alkalmazni, mivel azok adottak és a szállításra remélhetőség a keddi napot
meg tudják tartani. 
Kéri  a  testületet,  hogy  aki  elfogadja  a  települési  környezetvédelemről  szóló  tájékoztatót,  az
kézfeltartással szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 168/2013. (XI. 15.)  HATÁROZATA 

                A települési környezetvédelemről  szóló  tájékoztató  elfogadásáról 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési környezetvédelemről szóló
tájékoztatót  elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

4. Közérdekű kérdések és javaslatok   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ezen napirenden belül szeretne még tájékoztatást adni az alábbiakról: 
A községi strand  május 15-én nyitott és szeptember 15-ig van nyitva. A biztonsági őrszolgálat este hat
órától reggel hat óráig tart. A vízimentési feladatokat egy fő mentőőr végzi. 
A községben három étterem működik, egy pizzéria, kettő  büfé, egy teázó.  Élelmiszer-jellegű vegyes
üzlet kettő áll a lakosság rendelkezésére. A strandon öt büfé üzemel és egy strandcikkes. 
A magánszállásadással foglalkozók figyelmét mindig itt  hívja fel, hogy a tartózkodás  után fizetendő
idegenforgalmi adóhoz, melyet befizetnek az állam támogatást ad. 

A napelemes rendszer kiépítésére a pályázatot előkészítették, a hivatali épületen előtető építés történt. A
Településrendezési  Terv  a  mai  nappal  elkészült,  harminc  napig  lesz  kifüggesztve,  munkaidőben
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tekinthető meg.  A beérkezett vélemények alapján a főépítész és a Nemzeti Park bevonásával a kérelmek
kilencven százalékát teljesítették. 
A strandi vizesblokk átépítését tervezik pályázati pénzzel. A Fagyöngy vendéglő helyén közpark lesz,
ezen belül lesz egy emlékhely, itt lesz a Nemzeti Ünnep megtartva. 

Pénzügyi beszámolóból  két  számot  mond el,  az  önkormányzatnak   2013.  szeptember  30-ig az  évi
költségvetése az alábbiak szerint teljesült:  kiadások 91.112 e Ft, bevételek 188.834 e Ft, a pénzkészlete
145.595 e Ft. Ez megerősíti, hogy rendbe vannak a dolgaik.  

A község állandó népessége  2013. január 1-én  564 fő volt, ebből 0-18 évesig  52 fő,  19-60 évesig  346
fő,  61 év felettiek 166 fő. Sajnos haláleset négy volt, és öt pár választotta házasságkötésük színhelyéül
településünket. 

Egy állampolgári bejelentés érkezett a kihelyezett rovásírás táblákkal kapcsolatban, kéri Magyar Tamást,
hogy mondja el.

Magyar Tamás   Örült a rovásírás tábláknak, viszont a latin betűs kiírásokkal együtt levették a felújítás
miatt.  Kérdezi, ki az aki a magyar történelmet ennyire nem tartja magasan, hogy egy kihelyezett táblát,
magyar történelmi írással elkészített táblát levetet, ez nem a hazafiság kifejező része,  ez az írás 7.500
éves. Miért kerültek le a táblák? Még meg vannak a polgármester úr mondta, és ha szükséges segít a
kihelyezésben. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények.  Az augusztus 20-i
ünnepség végén a székely himnusz is elhangzott.  Mivel hosszabb volt,  mint a magyar himnusz, oda
jöttek és mondták milyen dolog ez.  
A rovásírás táblákat a felújítás miatt vették le, kb. húsz utcában voltak kihelyezve. 
A képviselő-testület   megfontolja, ha olyan döntés születik, hogy van-e erre a költségvetésben pénz,
akkor  az  egész  településen kiteszik.  A mai naplóban  cikk  jelent  meg,  Zircen volt  ezen  táblákkal
kapcsolatos vita. 

Dr.  Goda József    Hová forduljon fogorvosi panasszal?  A szüreti felvonulás jelképe, szimbóluma a
hordó megkerült-e? 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester   Tavaly februárban Badacsonytomajon az együttes  ülésen jelezték,
hogy a néhai fogorvos úr komoly betegségben szenved.  Öt település tartozott a praxishoz. A fogorvosi
állásra két jelentkező volt, az egyik egy mosonmagyaróvári fogorvos, a másik egy helyi fiatal frissen
végzett  diplomás.   Ábrahámhegy,  Balatonrendes,  Salföld  és  Badacsonytördemic  egyhangúlag
megszavazta a helyi fiatal hölgyet.   Badacsonytomaj többszöri szavazás alapján leszavazta a hölgyet,
ezért kell elmenni Balatonedericsre. Ha valakinek nincs autója és vonattal szeretne elmenni, ez egy egész
napos program. Két hete meghalt a fogorvos. Egyenes ágon a rokona a kislánya, akivel együtt élt hölgy
az élettársa volt.  Most egy hosszú hagyatéki eljárás lesz, ami hat hónapig fog tartani. A Szabó tiszti
főorvos úr kijelöl majd egy fogászatot.    December 20-án lesz együttes  ülés, ahol ez napirend lesz.
Ábrahámhegy, Balatonrendes  és  Salföld lépést  tett  a  badacsonytomaji körzetből való kilépésre,  az
Országos  Egészségbiztosítási  Pénztárhoz  levelet  írtak.   Valószínű  Révfülöp  lesz  kijelölve  a
helyettesítésre,  de  erről  tájékoztatni  fogják  a  lakosságot.  A  hagyatéki  eljárás  után  lesz
Badacsonytomajon új fogorvos. 
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A szüreti  felvonulás hordója  nem került  elő,  a  kamera  rögzítette  amikor  elvitték,  de  nem sikerült
azonosítani őket,  már van felajánlás a pótlásra. 

Németh Gábor    Akik hivatali időben nem tudnak itt  lenni a Rendezési Tervet  megtekinthetik-e az
Interneten? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Igen, a honlapon közzé lesz téve. 

Németh Gábor  A rovásírásnál el kell dönteni, mi a célja, ha egy nemzetiségi jelképnek a  megmutatása
akkor más besorolás alá esik, mintha információs célokat szolgál,  információs célokra nem alkalmas.
Ha a  nemzetiségi tudatot  akarjuk erősíteni,  akkor  meg kell gondolni,  erre  milyen módon,  mennyit
érdemes  áldozni.  Kátyúkkal  jól  állunk,  olyan  értelemben  nem sok  van,  de  nyilván vannak  olyan
problémák amik élők. A Kereszt utcában van két átvágás, miért van ott? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Körmicben magas vízhozamú volt a kút és folyt belőle folyt a víz. Az
ingatlantulajdonos vélelmezte, hogy az a víz folyik be hozzá és ezzel az átvágással próbálták megoldani.
Az építési vállalkozó meg van bízva, tíz napon belül elkészül.  

Fehér György     A rovásírást akkor használjuk, ha a nemzeti szimbólumot akarjuk kifejezni, ha nem, a
képviselő-testület  attól tegye függővé a döntést, hogy el tudja-e olvasni.  
A Kilátó-utcában sok kátyú van, de csak az első része van megcsinálni. Szeretné, ha napirendre kerülne.
Az út idegenforgalmi szempontból fontos, hiszen a kilátóhoz vezet fel.  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Májusban visszatérnek a kátyúzási problémákra. 

Varjas Györgyné   A rovásírás táblákat egy fiatalember önszorgalomból készítette és rakta ki. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tájékoztatja  a lakosságot, hogy Ábrahámhegy település megkapta a
„Virágos  Magyarországért”  oklevelet,  valamint  a  „Virágos  Veszprém  megyéért„  versenyben
elismerésben részesült. 

Ha több kérdés nincs a  közmeghallgatást  18.20 órakor bezárja.

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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