Iktatószám: P-3691-15/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 23-i rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Bor József Dezső, Horváth István, Kasó László, Németh László,
Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánnné
képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Dr. Pőcze Ferenc, Farkas Károly és Mercsek
György, akik jelezték, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni.
A mai rendkívüli ülésünk összehívására egy pályázat benyújtása miatt volt szükség, valamennyi
napirend ezzel a pályázattal kapcsolatos. Pályázati feltételek megfeleléséhez szükséges, hogy az ülés
napirendi pontjaiban szereplő anyagokat a képviselő-testület jóváhagyja. Ezek alapján szeretnék
javaslatot tenni az ülés napirendi pontjaira:
Napirendi pontok:
1.) Sárvíz Kistérség Sport- és Szabadidő Stratégiájának elfogadása
2.) Aba Nagyközség Önkormányzata Sportlétesítmény-felújítási Programjának elfogadása
3.) Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység
támogatásáról szóló rendelet elfogadása
4.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
5.) Pályázat benyújtása sportöltözők és orvosi szoba felújítása céljából
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.

1

1.) Sárvíz Kistérség Sport és Szabadidő Stratégiájának elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim cd formájában megkapták a stratégia anyagát, ezt az anyagot a kistérségi társulás
tanácsa már tárgyalta, és első körben jóváhagyta azzal, hogy a helyi képviselő-testületek is tárgyalják
meg, és amennyiben módosító javaslat van, azokkal ki fogja egészíteni a stratégiát a kistérségi társulás
tanács. Annyit mindenképpen el szeretnék mondani, az hogy ez a Sport- és Szabadidő Stratégia
elkészült, annak köszönhető, hogy a Sárvíz kistérség azon néhány kistérség közé tartozott, amelyek az
Önkormányzati Minisztérium támogatásával elkészíthették ezt az anyagot, a Stratégiakutató Intézet
közreműködésével, a kistérség részéről pedig Farkas Zoltán, Remseiné Bozsák Barbara valamint
Ortner Renáta vettek részt ebben a munkában, természetesen kikérve minden érintett véleményét.
Mivel ez a stratégia a pályázat egyik fontos feltétele, sőt plusz pontokat kaphat az az önkormányzat,
az értékelésnél, ennek megfelelően a stratégiát, a felújítási programot és a rendeletet is úgy javasolnám
elfogadni, hogy május hónap folyamán a képviselő-testület újra tűzze napirendre, és amennyiben
lesznek módosító javaslatok, akkor azokat építse be a beterjesztett anyagokba.
Aki a Sárvíz kistérség Sport- és Szabadidő stratégiáját jóváhagyja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következető határozatot hozta:
54/2009. (IV.23.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Sárvíz kistérség Sport- és Szabadidő Stratégiáját megtárgyalta
és jóváhagyta azt.
2.) Aba Nagyközség Önkormányzata Sportlétesítmény-felújítási Programjának elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
A pályázati anyag összeállítására Kasó Lászlót kértem meg, a felújítási program elkészítését is Ő
vállalta fel, ezért átadnám neki a szót.
Kasó László képviselő:
Mindenképpen jó, ha az önkormányzat rendelkezik egy ilyen programmal, egyrészt azért, mert
vannak olyan sport témájú pályázatok, ahol ez előfeltétel, másrészt jó az, ha az önkormányzat tudja,
hogy a területén milyen sportlétesítmények vannak, azok kinek a tulajdonában vannak, milyen
ezeknek a sportlétesítményeknek az állapota, tulajdonképpen ez egy ütemterv, amely azt tartalmazza,
hogy a rászorultság elvének figyelembe vételével milyen ütemben kerül sor az egyes
sportlétesítmények felújítására. Egy kicsit szélesebb azért ez a felújítási koncepció, program, kicsit
messzebbről indultunk, amikor összeállítottuk. Először az Európai Unióban néztünk körül, utána
Magyarországon, majd a Sárvíz kistérségben, és utána érkezik el ez a dokumentum, Aba
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nagyközségbe. Az anyag egyrészt foglalkozik az abai sporthagyományok bemutatásával, milyen
sportágak játszottak vagy játszanak szerepet a falu életében, elsősorban a labdarúgás, a kézilabda,
illetőleg a szabadidő sportot említi meg. A sportlétesítmény felújítási program szoros összhangban
van egyrészt Aba nagyközség sporttal kapcsolatos elképzeléseivel, másrészt azzal a kistérségi
sportprogrammal, amiről az előbb is szó volt. Tehát tulajdonképpen ez egy ütemterv, ami számba
veszi az abai sportlétesítményeket, leírja azok állapotát, rangsorolja azokat a felújítás szempontjából.
Mivel ez a pályázat az orvosi szoba felújítására irányul, ezért a rangsor első helyére volt célszerű tenni
az iskolai öltözőket, de egyébként is indokolt ez a rangsor, hiszen 1983-ban került sor az iskola
átadására, azóta átfogó, teljes körű felújítás ezekben az épületrészekben nem történt. Az öltözők, a
hozzá kapcsolódó szociális helységek maximálisan ki vannak használva, reggel 7-től délután fél 5-ig,
fél 6-ig az iskolás gyerekek, utána pedig a község szabadidős egyesületei, sportegyesületei veszik
igénybe, illetve a hétvége sem szabad, szombat, vasárnap is szinte percről percre be van osztva a
tornaterem, és a túlzott igénybevétel következtében eléggé leromlott állapotban van. Ez is indokolja
azt, hogy ez kerüljön az első helyre. A további sorrend, a füves labdarúgó pálya felújításának
folytatása, amely több ütemben történik, az öntözés, a fűlefektetés már megtörtént, de ott még a
távlati tervek között a pálya bekerítése és a nézők kulturáltabb elhelyezése is szerepel. Atlétikai pályák
létesítése, felújítása a következő, ez a kistérségi sportkoncepcióban is kiemelten szerepel, az atlétikai
sportág felélesztése, a kistérségben iskolai sportudvarok, nagyközségi játszóterek felújítása, ezek
között, van olyan, ami megfelel az európai uniós normáknak, van ami nem, tehát itt is vannak
feladatok. Felújítás utáni helyzetet is be kellett mutatni, tehát azt, hogy a felújítás következtében
nemcsak kulturáltabb, nemcsak esztétikusabb lesz az öltöző, hanem a korszerű anyagok, korszerű
eszközök alkalmazása révén energiatakarékosság érhető el, több községből érkező sportolók tudják
kulturált körülmények között a feladataikat végrehajtani, hiszen két olyan csapatunk van, amely a
megyei bajnokságban szerepel, tehát rendszeresen jönnek más faluból, ezen kívül kistérségi
feladatokat is ellátunk a Sárvíz Iskolaszövetségnek is bázisiskolája az abai iskola, és a NUSI
rendezvények megtartására, tehát utánpótlás rendezvények megtartására is nyílik lehetőség. Több
központi program szervezését is fel tudjuk vállalni, miután az öltözők és kiszolgáló létesítmények
megfelelő szintűek lesznek. A terv, a program a végén még tartalmazza, hogy milyen várható sporttal
kapcsolatos beruházások szükségesek még Abán, melynek kapcsán a tornacsarnokot említeném első
helyen, a tornaterem felújítása is nagyon aktuális lenne, hiszen beázik és a padozat is életveszélyes, de
arra nem érdemes külön költeni, hiszen reményeink szerint a tornacsarnok belátható időn belül
megépül, a tanuszodát és a műfüves labdarúgópályát említeném még. Szerepel a tervben
kerékpárutak kiépítése, Székesfehérvár és a kistérségi települések között, illetve településen belül
kerékpárutak, gyalogtúra útvonalak kiépítése, a Dél Kapuja termál- és gyógyfürdő építése.
Azért is fontos ez a dokumentum, mert az önkormányzat ezzel hitet tesz amellett, hogy a jövőben is
támogatja az abai sportot, erkölcsileg és erejét mérten anyagilag is.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat sportlétesítmény-felújítási
programját, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következető határozatot hozta:
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55/2009. (IV.23.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat Sportlétesítmény-fejújítási Programját
megtárgyalta és elfogadja azt.
3.) Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység
támogatásáról szóló rendelet elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
Szinén plusz pontokat kap az az önkormányzat, amelyik rendeletben szabályozza a sporttal
kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, ezért kértem a jegyző asszonyt, hogy készítsen egy
rendelettervezetet. A rendelettervezet elkészült, megkérem a jegyző asszonyt, hogy néhány szóban
ismertesse a rendelet lényegét. Kérném a testülettől, hogy ugyanúgy, mint a stratégiánál, fogadjuk el
azzal, hogy május folyamán az érintett bizottságok és intézmények, civil szerveztek véleményének
kikérése után visszatérünk a rendeletre és amennyiben szükséges módosítjuk.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Ahogy a polgármester úr is említette, valóban nagyon gyorsan készült el ez a rendelet, május
folyamán - én is úgy gondolom - , hogy esetleges javaslatokat figyelembe véve felülvizsgálatra
kerülhet. A rendelet tartalmazza az önkormányzat feladatait a sporttevékenységgel kapcsolatban, kitér
a nevelési-oktatási intézmények testnevelés és sporttevékenységeire, testedzésre, a verseny és
lakossági szabadidős sporttevékenységeket említi meg, illetve arról van még szó benne, hogy az
önkormányzat anyagilag is támogatja a közigazgatási területén lévő sportszervezeteket, illetve sporttal
foglalkozó civil szervezeteket is, és minden évben ezt az éves költségvetésében biztosítja, figyelembe
véve a koncepcióban szereplő javaslatokat, melyeknek összegyűjtésével és összeállításával az Ifjúsági,
Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát bízza meg, tehát a képviselő-testület átruházza a
bizottságra ezt a hatáskörét. Még az Aba Közalapítványt említeném meg, ugyanis az is szerepel a
rendeletben, hogy az alapítványon keresztül is támogatásra kerül a sport. Ezen kívül részletes
szabályokat tartalmaz a rendelet, úgy gondolom, hogy ezt tekintsük át majd egy hónap múlva és
térjünk vissza rá.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység
támogatásáról szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
6/2009.(IV.24.) számú
rendelet
az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység
támogatásáról
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Kossa Lajos polgármester:
Szintén plusz pontokat ér, ha a pályázó önkormányzat 2009-ben a pályázattal elnyert összeggel
legalább azonos összegű támogatásban részesíti a területén működő sportegyesületeket. Közel 8
millió forint a pályázati összeg, a támogatási intenzitás 100 %-os, tehát nem kell önrészt biztosítani
hozzá. Javaslatot szeretnék tenni az önkormányzatnak egy olyan megoldásra, amely plusz kiadást nem
jelent az önkormányzat számára, viszont megfelel ennek a feltételnek is. A képviselő-testület 2007ben az Aba Sárvíz FC számára 13 millió forint visszatérítendő támogatást biztosított, ezért kérném
azt, hogy állítsuk be a 13 millió forint támogatást ebben az évben az Aba Sárvíz FC számára, illetve a
13 millió visszatérítendő támogatás visszafizetését is, tehát gyakorlatilag ez pénzmozgást az
önkormányzat számára nem jelentene, viszont a költségvetésünkben megjelenik, és ezzel megfelelünk
a pályázati kiírás feltételeinek. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez plusz kiadást az önkormányzat
számára nem fog jelenteni.
Csép Györgyné alpolgármester:
Meg szeretném kérdezni, hogyan fogja az Aba Sárvíz FC, mikor és meddig visszafizetni ezt az
összeget.
Kossa Lajos polgármester:
Az egyesület 13 millió forint támogatást kap, ugyanakkor visszafizeti a 13 millió forintot.
Horváth István, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Észrevételezni szeretném, hogy a mai ülésre szóló meghívót tegnap délután kaptuk meg ,és én úgy
érzem, kevés volt az idő, hogy egyáltalán végigolvassuk az anyagokat, vagy felkészüljünk,
végiggondoljuk a dolgokat. Azt szeretném kérni, hogy legalább 5 nappal előbb kerüljenek kiküldésre
az anyagok a jövőben, annál is inkább, mert bár számomra nem jelent problémát, de ahogy a
legutóbbi ülésen is jeleztem, a költségvetéssel kapcsolatban módosító indítványom lenne. Előző nap
12 óráig kellett volna elküldenem az anyagot, sajnos nem tudtam elküldeni, de azt hiszem, hogy nem
is baj, mert a mai ülésnek más feladata van. Az előterjesztésben választ kaptam arra, hogy saját erő
kell-e ehhez a programhoz, szerencsére nem kell, mert változatlanul megerősítem azt, hogy nem
tudom, nem látom a jelenlegi ismereteim, tudásom szerint, hogy egyáltalán bármennyi összeget az
egyesületnek, illetve akár az Közalapítvány javára tudjon biztosítani az önkormányzat. Ha a
költségvetésről tárgyalni fogunk a jövőben, akkor ezeket a kérdéseket úgyis tisztázni kell. Ennyit
gondoltam ehhez a napirendhez elmondani. Örülök, hogy van ilyen pályázati lehetőség és nem kell
önrész hozzá.
Kossa Lajos polgármester:
A rendkívüli ülésre egy nappal előtte kell kiküldeni a meghívót és az előterjesztéseket, de
természetesen, ha tudjuk, ki fogjuk küldeni előbb. Egy nagyon szűk határidejű pályázatról van szó, a
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szükséges anyagok a napokban készültek el, ez az oka annak, hogy ma tudjuk tárgyalni.
Németh László képviselő:
Először én is megijedtem, de aztán rájöttem, hogy nincs pénzmozgás, csak a pályázat miatt van
szükség erre a lépésre. Egy kérdésem lenne még, hogy miből és mennyiből tudja támogatni az
önkormányzat az idei évben az Aba-Sárvíz FC-t?
Kossa Lajos polgármester:
A költségvetésben szerepel az 5 millió forint az Autonómia Alapon belül.
Aki a költségvetésről szóló rendeletünk módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
7/2009.(IV.24,) számú
rendelet
az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (III.16.) számú rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Pályázat benyújtása sportöltözők és orvosi szoba felújítása céljából
Kasó László képviselő:
Ha úgy döntünk, hogy az önkormányzat ezt a pályázatot benyújtja, akkor ennek keretében sor
kerülhetne a sportöltözők, a hozzá kapcsolódó helyiségek és az orvosi szoba felújítására, 10 millió
forintra lehet pályázni. Megkértem helyi szakembereket, akik rendes normakönyv alapján árajánlatot
készítettek, forintra pontosan kiszámolták, a költségek a 10 millió forintot nem érik el, 7.756.501 Ft a
végösszeg. Van arra lehetőség, hogy kisebb összegű pályázatot adjunk be, tehát ez nem kizáró ok, és
a pályázat elbírálójának arra is van joga, hogy aki 10 millió forintra pályázik, annak kisebb összeget
ítéljen meg. Nagyon sok minden van, ami javítja az esélyeinket, hiszen olyan terveket, programokat,
nyilatkozatokat tudunk becsatolni, amelyek reményeink szerint nem minden településen állnak
rendelkezésre. Úgy gondolom, jó esélyünk van arra, hogy valamekkora összeget nyerjünk. Kérem a
képviselő- testületet, hogy szavazza meg a pályázat benyújtását.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következető határozatot hozta:
56/2009. (IV.23.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete elhatározza, hogy indulni kíván az Önkormányzati
Minisztérium által kiírt „A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények
felújításának támogatásáról” című pályázaton, összesen 7.756.500.- Ft, vissza nem térítendő
támogatás elnyerésére.
A pályázat közvetlen célja az önkormányzat tulajdonában lévő Aba Sámuel Általános Iskola
épületében található sportlétesítmény: két öltöző és a hozzá tartozó szociális blokk teljes körű belső
felújítása.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy 2009-ben legalább a pályázaton elnyert összegű - mely az előző
2008. évi támogatásnál nem lehet kevesebb - támogatásban részesíti a területén működő
sportegyesületeket.
A képviselő-testület lehetővé teszi, hogy ezen pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztéssel a
fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények tanulói is rendszeresen használhassák a
sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport és iskolai szabadidősport megvalósulását.
A felújításnak köszönhetően az öltözők, illetve a sportlétesítmény alkalmassá válik több sportág
befogadására, illetve arra, hogy több település diákjainak, felnőtt lakosainak szervezzenek itt
sportprogramokat.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt aláírja
és felkéri, hogy a pályázat beadásáról az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója közreműködésével
gondoskodjon.
Felelős: Kossa Lajos polgármester és Kasó László iskolaigazgató
Határidő: 2009. április 24.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadett
jegyző
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