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Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 8-i rendkívüli nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Horváth István, Kasó László, Mercsek György,
Németh László, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné,
Varga Istvánné képviselő
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 képviselő jelen van, hiányoznak Csép
Györgyné és Dr. Pőcze Ferenc alpolgármesterek, valamint Bor József Dezső, Farkas Károly,
Varga Istvánné képviselők.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.) Játszóterek létesítése Abán /Szabadság téri liget/ és Bodakajtoron – pályázat
benyújtásához szükséges döntések meghozatala
2.) „Tudásexpó Expressz – A Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” – döntés a pályázati anyag
elkészíttetéséről
Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.

1.) Játszóterek létesítése Abán /Szabadság téri liget/ és Bodakajtoron – pályázat
benyújtásához szükséges döntések meghozatala
Kossa Lajos polgármester:
A rendkívüli testületi ülés összehívása azért vált szükségessé, mivel az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében lehetősége van a településnek játszóterek kialakítására
pályázatot benyújtani. A pályázati anyag postára adásának határideje 2009. január 12. Az elmúlt
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napokban egyeztetéseket folytatattunk annak érdekében, hogy a testület érdemben tudjon
dönteni. A pályázat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ún. Falumegújítás és –fejlesztés
komponense keretében játszóterek kialakítására kerülne benyújtásra. Abban az esetben, ha az
önkormányzat nyújtja be a pályázatot, akkor a nettó költségek 100%-át lehet elnyerni
támogatásként. Az áfát, amely a bekerülési költség 20%-a, az önkormányzatnak önrészként kell
biztosítania. Ha azonban nonprofit szervezet pályázik a játszóterek kialakítására, akkor a bruttó
költség 100%-át lehet támogatásként elnyerni. A javaslatunk ennek megfelelően az, hogy az Aba
Közalapítvány nyújtsa be a pályázatot. Az alapítvány kuratóriuma a képviselő-testületi ülést
megelőzően ülésezett és arról döntött, hogy a pályázatot be kívánja nyújtani. Mintegy 10 millió
forintnyi összegre szeretnénk pályázni, és mivel Belsőbárándon a Fejér Megyei Területfejlesztési
Tanács támogatásával az elmúlt években már sikerült korszerű játszóteret kialakítanunk, ezért azt
szeretnénk, ha a jelenlegi pályázat keretében Bodakajtoron illetve Abán épülne meg egy-egy
játszótér. Képviselőtársaim kézhez kaptak egy ajánlatot és helyszínrajzot is, amelyben a játszótér
elhelyezése, játékai szerepelnek. Szűts Szabolcs ajánlata alapján Bodakajtoron 2.931.000 Ft
értékben, Abán pedig 7.068.500 Ft értékben kerülne kialakításra a játszótér. Bodakajtoron a
munkásszálló előtt, a labdarúgópálya mellett van egy olyan szabad, fás terület, ahol a játszótér
kialakításra kerülhet. A területet az Agro-Aba Kft. már korábban felajánlotta az önkormányzat
számára, később született egy ingatlancsere szerződés is, de sajnos a terület átírása még nem
történt meg. Ezért van szükség arra, hogy az Aba Közalapítvány és az Agro-Aba Kft. között
megállapodás jöjjön létre a terület használatára vonatkozóan.
Abán, a Szabadság téren található ligetben javasoljuk a játszótér kialakítását, a sövényen belül,
fakerítéssel bekerítenénk a területet, ahol padok, asztalok is elhelyezésre kerülnének, illetve olyan
fajátékok, amelyek megfelelnek az Európai Unió előírásainak is. Úgy gondolom, hogy szükség van
ilyen játszóterekre a településen, és ez a közterület a legalkalmasabb erre a célra. A képviselőtestületnek a terület használatba adására vonatkozóan kell a mai napon döntenie, az
előterjesztésben szereplő megállapodásnak megfelelően, azaz a képviselő-testület az Aba
Közalapítvány számára 10 évre használatba adja a területet játszótér kialakítása céljából és vállalja,
hogy arculatát tekintve a későbbiekben nem fog a meghatározó elemeken változtatni. Az AgroAba Kft. kapcsán arról kellene a képviselő-testületnek döntenie – mivel a terület át fog kerülni az
önkormányzat tulajdonába –, hogy a Kft. és az Aba Közalapítvány között kötendő szerződést a
későbbiekben magunkra nézve is kötelezőnek tekintjük.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyetért a játszóterek kialakításával mind Abán, mind Bodakajtoron, hiszen mindkét
település szépül, gazdagodik vele. A pályázatok benyújtását támogatja a bizottság.
Horváth István, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a képviselő-testületi ülés
előtt szintén megtárgyalta a napirendi pontokat és természetesen egyért a játszóterek kialakításával
az ismertetett módon, a terület rendelkezésre bocsátásával, a műszaki tervek tartalmával, illetve
azzal, hogy a pályázatot az Aba Közalapítvány nyújtsa be.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az írásos határozati javaslattal egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a testület az Agro-Aba Kft.
és az Aba Közalapítvány között kötendő megállapodásban foglaltakat, amennyiben az
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önkormányzat tulajdonába kerül a nevezett ingatlan, magára nézve kötelezőnek tekinti, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadta a javaslatot és a következő határozatokat hozta:

1/2009.(I. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő,
az abai ingatlan nyilvántartásában 545. hrsz. alatt felvett, Aba, Szabadság téren („Szabadság téri
liget”) található ingatlanát 10 évre az Aba Közalapítvány részére (székhelye: Aba, Rákóczi u. 12.)
térítésmentesen használatba adja.
A Képviselő-testület támogatja az Aba Közalapítvány által játszótér kialakítására benyújtandó
pályázatot és hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon történő fejlesztés
megvalósításához.
A Képviselő-testület az AGRO-ABA KFT. és az Aba Közalapítvány megállapodásában
foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti, amennyiben az ingatlan a későbbiek során az
önkormányzat tulajdonába kerül.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a használatba adásra
vonatkozó megállapodást a Közalapítvánnyal megkösse és aláírja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: pályázat benyújtási határideje

2.) „Tudásexpó Expressz – A Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” – döntés a pályázati
anyag elkészíttetéséről
Kossa Lajos polgármester:
Az előző testületi ülésen a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében több pályázat
elkészíttetéséről döntött a képviselő-testület. A pályázati lehetőségek 100%-os támogatást
biztosítanak és nagyon komoly tartalom-, illetve infrastruktúra-fejlesztést tesznek lehetővé az
önkormányzat számára. A pályázati lehetőségek segítik továbbá az intézményeink közötti
együttműködés elmélyítését is. Úgy ítélem meg, hogy amennyiben a pályázataink sikeresek
lesznek, az intézményeink működési költségeit is befolyásolhatják, és javíthatják az önkormányzat
és intézményei likviditási helyzetét. Az elmúlt ülésen a most előterjesztett pályázatról nem esett
szó, hiszen akkor még úgy tudtuk, hogy a pályázat benyújtási határideje január 10., és nem tudtuk
volna határidőre vállalni a pályázat elkészítését. Időközben a pályázat kiírói meghosszabbították a
beadási határidőt február 9-ig. Kérem a képviselő-testületet, hogy a Hermes Holding Kft.
ajánlatát elfogadva döntsünk arról, hogy ezen a pályázaton is indulni kívánunk. A Hermes
Holding Kft. költségeit be fogjuk építeni a pályázatba, az elszámolható költségek között
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szerepeltetni fogjuk, azaz előkészítés költsége nem jelent plusz kiadást az önkormányzat számára.
Összegszerűségében 10-250 millió forint közötti összeg elnyerésére lehet pályázatot benyújtani,
tartalmát tekintve pedig nagyon komoly lehetőséget biztosít a könyvtár számára mind az
eszközállomány, szolgáltatások színvonalának javítása, mind a könyvtár és az oktatási
intézményeink közötti kapcsolat elmélyítése területén. A kiadott anyagban szerepelnek a
támogatási célok is. Úgy gondolom, hogy ez a pályázat komoly lehetőséget jelent a könyvtár
számára és mindenképpen érdemes vele foglalkozni és benyújtani. Testületi ülésen is volt már szó
róla, illetve ülés előtt a könyvtár vezetőjével és igazgató úrral is egyeztettünk, hogy az iskolai
könyvtárat a pályázat beadásáig integrálni kellene a községi könyvtárba, amely mind az iskola,
mind a könyvtár számára kedvező, illetve a pályázati célokban is egyértelműen megjelenik az,
hogy a könyvtár komplexen az intézmények számára is szolgáltatást nyújtó könyvtárrá válhat.
Részben költségmegtakarítást jelenthet az iskola számára, részben a községi könyvtár minőségét,
terjedelmét növelheti. Az integrációt a pályázat beadásáig meg kell oldani.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Valóban komoly pályázati lehetőségről van szó, és a beadási határidő meghosszabbításával
lehetőségünk van átgondolni, hogy milyen tartalommal nyújtsuk be a pályázatot.
A bizottság támogatja a javaslatot.
Horváth István, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
A Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta ezt az előterjesztést is, és annak ellenére, hogy a
pályázat tartalma még pontosan nem ismert, hiszen most fog elkészülni, összeállni, támogatjuk a
pályázat benyújtását. Úgy gondolom, hogy ez a pályázati lehetőség komoly forrásbővülést
jelenthet a könyvtár számára.
Németh László képviselő:
Mekkora összeg elnyerésére nyújtanánk be a pályázatot? Az áfát önrészként kell vállalni,
amennyiben az önkormányzat pályázik vagy 100%-os a támogatási arány?
Kossa Lajos polgármester:
A bruttó összeg 100%-ra lehet pályázni. Egyelőre nem a pályázat benyújtásáról kell döntenünk,
csak arról, hogy elkészíttetjük a pályázati anyagot. A könyvtár vezetőjével, intézményvezetőkkel
együtt kerül kidolgozásra a pályázati anyag, amely már konkrétan tartalmazni fogja, hogy milyen
összegre, milyen fejlesztésekre, támogatási célokra nyújtjuk be a pályázatot. Az elkészült anyag
természetesen vissza fog még kerülni a képviselő-testület elé.
Aki a Hermes Holding Kft. ajánlatával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel
a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadta a javaslatot és a következő határozatokat hozta:
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2/2009. (I.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata indulni kíván a TAMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz – A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében” című pályázaton.
A pályázat alapvető célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi
oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal
megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Nagy hangsúlyt kap a térségi
igényeket kielégítő szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása, az új lakossági
rétegek bevonása, az olvasók egyes csoportjait megcélzó olvasási és digitális kompetenciákat
támogató programok, valamint otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztése.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tanka János Nagyközségi
Könyvtár fenntartója nyilatkozik, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat az 1083/2006. EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig
fenntartja és üzemelteti.
Aba Nagyközség Képviselő-testülete vállalja - a projekt szakmai befejezésétől számított 5 évig a
támogatás visszafizetésének terhe mellett - , hogy a támogatásból beszerzett eszközök
rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely
szervezetnek jogtalan előnye nem származik.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye
(beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása
alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem
adható bérbe.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt
aláírja és felkéri, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2009. február 28.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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