
 

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

Ikt.szám: 709-4 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 22– i  rendkívüli
nyilvános    ülésén.

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

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

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    

 
Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző megbízásából: 
                                                     Tótné Titz Éva, aljegyző 
  
Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

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

A képviselő-testületi ülés sürgősséggel történő összehívására az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló  16/2013. (X. 01.) rendeletének 14. § (1) bekezdése alapján  rövid úton került sor.
A sürgősség oka, hogy a pályázatot határidőre be tudják adni. 

Ismerteti a napirendet:

1.  A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása tárgyában
      pályázat benyújtása 
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester 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   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2014. (IV. 22.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  április  22–i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.  A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása tárgyában
      pályázat benyújtása 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1.  A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati   fejlesztések támogatása tárgyában  
      pályázat benyújtása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta,  hogy a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelete alapján   „A
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések  támogatása” címen pályázatot  nyújt be
térfigyelő kamera rendszer kiépítése céljából.
Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be és ezzel az alpolgármestert bízzák meg. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

2



ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2014. (IV. 22.)  HATÁROZATA 

            

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása tárgyában pályázat
benyújtásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt  be a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelete
alapján  (továbbiakban  Rendelet) -  „A  közbiztonság  növelését  szolgáló  önkormányzati
fejlesztések  támogatása” címen térfigyelő kamera rendszer kiépítése céljából.
A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége: 6.024.099.- Ft, melyből az igényelt támogatás
összeg a beruházási költség 100%-a, azaz 6.024.099.- Ft, a vállalt önerő összege 0.- Ft.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a saját erőt biztosítja. 

A  Képviselő-testület  megbízza  az  alpolgármestert   a  pályázat  benyújtására  és  a  további
intézkedés megtételére. 

Felelős: Kovács József, alpolgármester
Határidő: 2014. április 23.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az ülést  17.10 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

                         
                           A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 
  
                                          Tótné Titz Éva  
                                              aljegyző 
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