
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Állami  Számvevőszék  2021.  évi  „Az
önkormányzatok  ellenőrzése-  Az  önkormányzatok  integritásának  ellenőrzése” ellenőrzési  jelentés
tartalmát megismerte és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  fenntartásában  működő  Balaton-

felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és
gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjainak meghatározásáról  szóló  előterjesztést
megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt módosításokat és térítési díjakat elfogadja.

2. az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetét jóváhagyólag tudomásul veszi.
3. felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a feladat ellátásban részt vevő tag önkormányzat képviselő-

testületeinek küldje meg jóváhagyás végett azzal, hogy a települések által biztosítandó esetleges további
kedvezményeket, mentességeket foglalják határozatukba, és küldjék meg a Társulás elnökének.

4. a  feladat  ellátásban  részt  vevő  tag  önkormányzatok  képviselő-testületei  határozatainak  meghozatalát
követően a rendelet-tervezet előkészítését elrendeli.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben a feladat ellátásban részt vevő tag önkormányzat véleményének beérkezését követően
azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf  Viktória jegyző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  „Ábrahámhegy  állami  ingatlanok
önkormányzati  tulajdonba  adási  kérelem  ügyében  tájékoztatás” tárgyában  előkészített  előterjesztést
megismerte, a tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Szűcs  Károly  adomány  felajánlás  tárgyában  az  előterjesztést  megismerte,  az  adományt  köszönettel

elfogadja, mely felajánlott összeget útfelújítás célterületen kívánja felhasználni. 
2. felhatalmazza az adományozási megállapodás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző szerződés előkészítésére
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elszámolásra

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a STR4-0039 kódszámú „Ábrahámhegy Közösségi Strand felújítása”
című projekt megvalósításához kapcsolódóan a 

a) füvesítés (építés)  tárgyú feladatok ellátása  tárgyában  ZEBU 2005 Betéti Társaság  (székhely: 8256
Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12., adószám: 22181606-2-19) köt szerződést  5.715.000 Ft összegben,
mely összeget  projektben elszámolható keret terhére biztosítja.  A szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.

b) új kültéri zuhanyzók telepítése  (építés)  tárgyú feladatok ellátása  tárgyában  Stefan-Épker Korlátolt
Felelősségű  Társaság (székhely: 8256  Ábrahámhegy,  Patak  utca  15.,  adószám:  25819300-2-19)  köt
szerződést  2.000.532 Ft összegben, mely összeget  projektben elszámolható keret terhére biztosítja. A
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző
Bertalan Ádám műszaki ügyintéző
Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző 

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Magyar Falu Program keretében a 
pályázati kiírások megjelenését követően pályázat benyújtását a következő területeken és összegben:

a) Önkormányzati ingatlanok fejlesztése - 20 000 000 Ft
b) Közösségi programok, eszközök, bér - 5 000 000 Ft
c) Önkormányzati út, híd felújítás - 20 000 000 Ft
d) Kommunális eszköz beszerzése - 10 000 000 Ft
e) Falubusz - 10 000 000 Ft

A  szükséges  intézkedések  megtételére  és  nyilatkozatok  aláírására,  projektdokumentáció  benyújtására
felhatalmazza a polgármester.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Bertalan Ádám műszaki ügyintéző pályázatok előkészítésére és benyújtására
Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző pályázatok előkészítésében való közreműködésre

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a községi strandon vízimentő alkalmazására 2021. június 15. napjától – 2021. augusztus 20. napjáig a

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8230 Balatonfüred,
Zákonyi  Ferenc  u.  2.  Asz:  18929885-2-19)  1  fő,  hétvégenként  2  fő  vízimentős  foglalkoztatásával,
szerződés tervezetet az alábbi feltételek biztosításával kéri:  

2021. évi árajánlat szerint:
- a vízimentési feladatok 10 órás műszak: 21.733,- Ft+Áfa/nap/fő
- rádió bérleti díj 800 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió 
- albérleti hozzájárulás: 1 900,- Ft+Áfa/nap/fő

2. az 1. pontban részletezett költségeket az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a működési kiadások
terhére kell biztosítja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a civil szervezetek részére 2020. évben nyújtott támogatások elszámolásáról  szóló beszámolókat

megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
tájékoztatásra 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére

és átadására vonatkozó szabályokról szóló  20/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban:
Ör.  –  2.§  (2)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  az  Ábrahámhegy  Polgárőr  Egyesület
(székhely:  8256 Ábrahámhegy,  Badacsonyi u.  13.)  – a  továbbiakban:  Egyesület  – részére  2021. évben
vissza nem térítendő támogatást biztosít 400 ezer Ft összegben, azaz négyszázezer forint összegben.

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen az Egyesület bankszámlájára 
3. a támogatás célja: működési kiadásainak támogatása
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.
5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2022. január 31-ig köteles elszámolni.
6. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület

döntésének  megfelelő  tartalommal kössön megállapodást  az  Egyesülettel  az  Ör.  4.§  (2)  bekezdésében
meghatározottakra. 

7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg
kifizetéséről gondoskodjon.

8. utasítja Vella  Ferenc Zsolt polgármestert,  hogy az elszámolás benyújtásáról,  illetve annak elmaradásáról
számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2021. március 31. 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő
testületi ülésen.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és

átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. –
2.§ (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a  Balaton Fejlesztési Tanács (székhely. 8600 Siófok,
Batthyány  út  1.)  –  a  továbbiakban:  Tanács  –  részére  2021.  évben  vissza  nem térítendő  támogatást
biztosít 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben.

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen az Egyesület bankszámlájára 
3. a támogatás célja: működési kiadásainak támogatása
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.
5. elrendeli, hogy a Tanács a támogatásról 2022. január 31-ig köteles elszámolni.
6. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület

döntésének  megfelelő  tartalommal  kössön  megállapodást  az  Egyesülettel  az  Ör.  4.§  (2)  bekezdésében
meghatározottakra.

7. felkéri  a Badacsonytomaji  Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát,  hogy az összeg
kifizetéséről gondoskodjon.

8. utasítja  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  az elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2021. március 31. 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő
testületi ülésen.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi  Tankerületi  Központ
Igazgatójának  TK/172/00059-19/2021.  számú  határozatát  és  a  hozzá  kapcsolódó  2021/2022.  tanévre
vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek határai, beosztása kijelölése tárgyban küldött tájékoztató levelét
tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2021.(III.25.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sári Kovács Szilvia Karcag város alpolgármestere
felkérését  „A legszebb konyhakertek” országos programmal  kapcsolatosan megismerte és a programhoz
való csatlakozást javasolja a településen bejegyzett civil szervezetek felé továbbítani.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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