Iktatószám: P-3691-12/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 2-i rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Farkas Károly, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde,
Varga Istvánnné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, négy képviselőtársunk hiányzik, Bor József
Dezső, Németh László, Szemerei Józsefné és Horváth István, akik jelezték, hogy a mai ülésen egyéb
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. Döntés -a Hétszínvirág Óvoda infrastruktúrális fejlesztése és eszközbeszerzése
céljából- az Önkormányzati Minisztérium által 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben
meghirdetett pályázat támogatásáról
2. A „Jobb Otthon” Alapítvány által a „Családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatásainak fejlesztésére” benyújtandó pályázathoz szükséges önkormányzati
nyilatkozatok elfogadása
Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
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1. Döntés -a Hétszínvirág Óvoda infrastruktúrális fejlesztése és eszközbeszerzése céljábólaz Önkormányzati Minisztérium által 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben meghirdetett pályázat
támogatásáról
Kossa Lajos polgármester:
Két pályázat miatt kértem a mai ülés összehívását. Az egyik, amit képviselőtársaimnak már jeleztem,
az óvoda felújítására vonatkozóan az Önkormányzati Minisztérium írt ki pályázatot. A kistérségi
munkaszervezet a mai napra tudta összeállítani a pályázati anyagot, holnap kell benyújtani, ezért
kértem, hogy sürgősséggel találkozzunk. Illetve a mai napon keresett meg a Jobb Otthon Alapítvány
vezetője, aki szintén egy pályázathoz kér hozzájáruló nyilatkozatot a képviselő-testülettől. Az abai
óvoda esetében, ahogy jeleztem az előző testületi ülésen, maximum 20 millió Ft-ra lehet pályázni,
többek között óvoda felújításra és eszközbeszerzésre. Az óvoda vezetőjével egyeztetve, kardinális
probléma az óvodánál a tetőtér állapota, több éve húzódik már, és több is mint probléma,
gyakorlatilag sürgősen neki kellene állni a munkálatoknak, ezért gondoltuk, hogy ezt a pályázati
lehetőséget kihasználjuk. A tető felújítása nemcsak az említett részt, hanem a 80-as években épült
épület illetve a régebbi középső épület tetőcseréjét is jelenti. Erre kértünk ajánlatot, de az igénybe
vehető pályázati támogatást figyelembe véve van még fennmaradó összeg, ezért az óvoda vezetőjével
egyeztetve, további belső felújításokat is szerepeltetünk a pályázatban. Így is maradt még mintegy 1
millió Ft, amelyet eredendően úgy gondoltuk, hogy felajánljuk a soponyai óvoda eszközbeszerzésére,
de sajnos a mai napon a pályázat készítői jelezték, hogy a pályázat kiírása szerint csak abban az
óvodai intézményben lehet eszközökre pályázni, ahol infrastrukturális beruházás is történik. Ennek
megfelelően az eszközbeszerzés az abai óvodában történne. Az összeállított költségvetés alapján a
beruházás bruttó költsége 24.980.557 Ft, ebből a beruházás 24.120.557 Ft, eszközbeszerzésre pedig
860.000 Ft-ot tudunk biztosítani. Ez összességében közel 25 millió forintos pályázati értéket jelent,
ehhez 4.996.112 Ft-ot kell önrészként biztosítanunk, amelyet a költségvetés tartalékkerete terhére
tudunk megtenni.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Polgármester úr által elmondottakat kiegészíteném azzal, hogy a tető felújítására már többször adtunk
be pályázatot, többek között a tavalyi évben a Wienerberger programra, de sajnos elutasítottak
bennünket. Köztudott, hogy balesetveszélyessé vált ez a tetőszerkezet és ezen pályázat keretében,
amennyiben sikeres lesz, megoldódna ez a probléma az újabb épületrészen is, illetve ahogy a
polgármester úr is elmondta a régi épületrészen, ami talán már 100 éves is van. Nemcsak a
tetőszerkezet, hanem a csatornázása is megvalósulna, ami nagyon lényeges, mert több helyen ázik.
Sokszor javíttattuk már, de mindenképpen nagy szükség van a végleges megoldásra, ezenkívül a belső
felújításra is maradna a pályázatból pénzforrás, így az óvodát végigtekintve megállapítható, hogy a
fűtésköltség csökkentése miatt elsősorban szélfogókat építenénk be a főbejáratnál és a hátsó
bejáratához. Ezenkívül a 89-es épületrészen a padló burkolat felújítására is sor kerülne, hiszen már 20
éves a műpadlózat és többször javítottuk a szülők támogatásával. Több helyen viszont mindig
megsérül, és ezt az ÁNTSZ is kifogásolja folyamatosan, így sor kerülne 4 csoport padlózatának a
javítására is. A műpadló tényleg tönkre ment, hiszen közel 10 évig csővázas fektetőket használtunk,
ha ennek a kupakja elgurult, akkor az kivágta több helyen a műpadlót és mindenképpen előnyös
lenne, ha erre a cserére sor kerülhetne. A mosdókban javításra kerülne a kis wc-k közötti
térelválasztó, hiszen azért 20 év alatt elhasználódott, a kádak felújítása is bekerült a tervezetbe. A
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termek még fa burkolatú illetve fa ajtókkal és teraszajtókkal felszereltek, a teraszajtók viszont 20 év
alatt megvetemedtek, nemcsak a déli oldalon, ahol erős napsütésnek van kitéve, hanem a keleti illetve
az északi oldalon is. Ezért a terasz ajtók cseréje is belekerült a pályázatba. A régi épületrésznek
beletettük a száraz vakolását is, mert folyamatosan lehullik a vakolat és ott nincs aljzat szigetelés. Az
udvar felújítására közel 1 millió forint marad, amelyből egy fa mászóka felújítására kerülne sor. A
pályázat segítségével egy olyan felújításra kerülne sor, ami egyrészt az üzemi kiadásokat is
csökkentené, másrészt a korszerűséget mindenképpen javítaná, és hosszú távon tényleg egy felújított
óvoda biztosítaná azt, hogy az abai gyerekeket fogadni tudjuk.
Kossa Lajos polgármester:
Térkövezésre is sor kerülne.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
A hátsó bejáratnál van egy betonból készült terasz, ahol az ünnepélyeket szoktuk tartani. Körülbelül
30 éve készült társadalmi munkában és azóta már nagyon meghibásodott. Ezért lenne szükséges a
térkövezés, amelyet szintén bele tudunk építeni a pályázatba. Összekötnénk a kis házikóval, így
tényleg nemcsak az épület tetőszerkezete, hanem a belső felújításokon kívül egy hátsó udvari
felújításra, korszerűsítésre is sor kerülne.
Csép Györgyné alpolgármester:
Már az is nagyon jó lenne, ha legalább egy része megvalósulna, ha mindent nem is kapunk meg.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A pályázat nem olyan, hogy mindent vagy semmit?
Kossa Lajos polgármester:
De igen, mindent vagy semmit. Aki nyer, az nyer, aki nem nyer, az nem nyer. Mivel életveszélyes a
tetőszerkezet, úgy gondolom, hogy jó eséllyel indulunk a pályázaton, hiszen emiatt gyakorlatilag be is
lehetne záratni az óvodát, ha kihívnánk egy igazságügyi szakértőt.
A határozati javaslat a következő lenne:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati Minisztérium által 8/2009.
számú ÖM rendeletben meghirdetett támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat célja a Hétszínvirág
Óvoda infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése, melynek bruttó összköltsége 24.980.557 Ft,
ebből építési elemek 24.120.557 Ft, eszközbeszerzés 860.000 Ft, a szükséges saját erő 4.996.112 Ft,
amelyet a képviselő-testület a 2009. évi költségvetése tartalékkerete terhére biztosít.
Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást öt évig az eredeti
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rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat ellátási helyét 5 évig nem szünteti meg illetve nem
adja át az intézményfenntartó jogát nem állami fenntartó részére. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, határidő 2009. április 3.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:

40/2009. (IV.2.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati Minisztérium által 8/2009.
számú ÖM rendeletben meghirdetett támogatásra pályázatot nyújt be a Hétszínvirág Óvoda
infrastrukturális fejlesztésére és eszközbeszerzésre. A pályázat bruttó összköltsége 24.980.557 Ft,
ebből építési elemek 24.120.557 Ft, eszközbeszerzés 860.000 Ft, a szükséges saját erő 4.996.112 Ft,
amelyet a képviselő-testület a 2009. évi költségvetése tartalékkerete terhére biztosít.
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást öt
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat ellátási helyét 5 évig nem szünteti
meg illetve nem adja át az intézményfenntartó jogát nem állami fenntartó részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, határidő 2009. április 3.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: pályázat benyújtására 2009. április 3.

Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Nem értettem, nem állami fenntartónak nem adhatjuk át?
Kossa Lajos polgármester:
Igen, így van.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Akkor az nem lesz gond, ha a fenntartói jogok átkerülnek Soponyára?
2. A „Jobb Otthon” Alapítvány által a „Családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatásainak fejlesztésére” benyújtandó pályázathoz szükséges önkormányzati
nyilatkozatok elfogadása
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Kossa Lajos polgármester:
Arról van tehát szó, hogy szeptembertől a soponyai önkormányzat lesz az abai óvoda fenntartója is,
de a szerződést még mi fogjuk aláírni. Ennél fogva ez nem fog problémát jelenteni.
Két nyilatkozatra volna még szükség a képviselő-testület részéről a Jobb Otthon Alapítvány által
benyújtandó pályázathoz, amelyet szintén holnapig lehet beadni. Családsegítő szolgálatok
foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztésére nyújtanának be pályázatot, gyakorlatilag a
munkanélküliek munkába állításával kapcsolatos lehetőségről van szó. Két nagyon egyszerű
nyilatkozatot kérnek a képviselő-testülettől. Az egyik arról szól, hogy polgármesterként nyilatkozom,
hogy a családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése című pályázaton
sikeres szereplés esetén a szerződéskötésig Aba Nagyközség önkormányzata elkészíti és beiktatja a
beilleszkedésről szóló helyi rendeletet. A rendelet már megvan, hiszen ezzel a szociális rendeletünk
foglalkozik. A másik nyilatkozat arról szólna, hogy az önkormányzat nevében nyilatkozom, hogy a
beilleszkedési program végrehajtására kijelölte az önkormányzat a Jobb Otthon Alapítvány által
működtetett Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot.
Aki a határozati javaslatokkal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatokat hozta:
41/2009. (IV.2.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a „Családsegítő szolgálatok
foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázaton való sikeres szereplés esetén a
szerződéskötésig Aba Nagyközség Önkormányzata elkészíti és beiktatja a beilleszkedésről szóló helyi
rendeletet.
42/2009. (IV.2.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a beilleszkedési program végrehajtására
kijelölte a Jobb Otthon Alapítvány által működtetett Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.
Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadett
jegyző
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