Iktatószám: P-346-11/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. november 19-i rendkívüli nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Puklikné Tündik Tünde, Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, Csép Györgyné és Szemerei Józsefné jelezték, hogy a mai
ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni, illetve hiányzik még Horváth István
képviselő.
A mai rendkívüli ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot
tenni, illetve kérem a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő két napirendi ponton túl zárt
ülés keretében tárgyaljuk meg a Bursa Hungarica kiírásra beérkezett pályázatokat is, mivel az elbírálás
határideje november 23.
Napirendi pontok:
1) Döntés Aba Nagyközség belvízelvezető rendszere II. ütemének kiépítéséhez
szükséges önerő biztosításáról
2) Rendezvények, szabadidős programok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
„Közösségi sátrak és pad-asztal garnitúrák beszerzése Abán” pályázat benyújtása
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
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1) Döntés Aba Nagyközség belvízelvezető rendszere II. ütemének kiépítéséhez szükséges
önerő biztosításáról
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület még a nyár folyamán döntött arról, hogy megbízza a Közép-Pannon Zrt-t a
belvízelvezető rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat elkészítésével annak érdekében, hogy a
Közép-Dunántúli Régióhoz a pályázatot be tudjuk nyújtani. A vízjogi engedélyes terveket is el kellett
készíteni, de sikerült határidőre benyújtanunk a pályázatot és a kiküldött hiánypótlás szerint az
önkormányzatnak szükséges a vállalt önrészt határozatban megerősíteni. Képviselőtársaim
megkapták előterjesztésben azt a műszaki adatlapot, amely tartalmazza a pályázat keretében
megvalósuló belvízelvezető rendszert. Jeleztük, hogy azon utcákban szeretnénk kiépíteni vízelvezető
árkokat, ahol a 2001-2002-es munkák során nem épült ki. Az akkor készült vízjogi engedélyes tervek
korszerűsítésével sikerült e rövid határidőben a vízjogi engedélyes terveket benyújtani a Vízügyi
Igazgatósághoz. Ahogy a mellékelt műszaki adatlapból is kitűnik, amennyiben a pályázat sikeres lesz,
további, mintegy 5 km hosszúságú vízelvezető rendszer épül ki a településünkön valamint
Bodakajtoron. Az elkészített költségvetés alapján a beruházás 77.377.045 Ft-ba fog kerülni, amelyhez
az összköltség 90%-át, vagyis 69.639.341 Ft támogatást tudunk igényelni, 10%-ot kell az
önkormányzatnak biztosítania. Mivel a pályázat elbírálása ezután fog megtörténni, az
eredményhirdetés után kerül sor a szerződések megkötésére, a munka legjobb esetben a közbeszerzés
lebonyolítása után, tehát jövő év második felében kezdődhet el, ami azt jelenti, hogy az önrész
vállalása tekintetében jövő éves költségvetésünket, illetve az azt követő költségvetési évet fogja
terhelni. Ennek tükrében szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy az összköltség 10%-ára
vonatkozó önrészt biztosítsuk a költségvetésünkben.
Farkas Károly képviselő:
A beruházás megvalósításával teljes lesz a belvízelvezető hálózat?
Kossa Lajos polgármester:
95%-osan. Első sorban azokat az utcákat érinti, ahol problémák voltak az elmúlt években, azaz
folyamatosan érkeztek jelzések, hogy probléma van a vízelvezetéssel. Természetesen, ha a
pályázatunk sikeres lesz és véletlenül kimaradt valamelyik utca, a műszaki tartalom módosításával
még tudjuk korrigálni, de egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a jelzett munkákkal már teljes
mértékben megoldódik a település belvízelvezetése.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Az elkészített anyag tartalmazza azokat az utcákat,
ahol nem épült meg a vízelvezető rendszer. Ahogy polgármester úr is mondta, 5 km hosszúságú árok
fog megépülni a pályázat keretében. 3 típusú árokról beszélhetünk, nyílt, burkolt és fedett árokról.
Fedett árkokra a frekventált helyeken van szükség, vagy hely miatt, vagy ahol okvetlen fedett módon,
csővezetékkel kell megoldani a vízelvezetést. A 2001-2002-ben megépült vízelvezető rendszer
2

karbantartásával és az újonnan létesülő árkokkal a település nagy részén megoldódik a probléma,
illetve ha a szennyvízelvezető rendszer is beindul, szintén elvonja a talajvizet, így a két rendszer együtt
sokkal jobban segít a falunak a probléma megoldásában. Úgy gondolom, hogy a munka nagyságához
és jelentőségéhez mérten a 10%-os önerőt biztosítania kell a képviselő-testületnek.
Puklikné Tündik Tünde képviselő:
Örömmel értesültem a pályázatról, mert bízunk benne, hogy az olyan utcák esetében is, ahol a
szennyvízbekötés miatt problémát jelentett a víz elvezetése, megoldódnak a problémák. Úgy
gondolom, hogy nyugodt lehet mindenki a településünkön, hiszen a pályázattal teljes lesz a
belvízelvezetés illetve az utak helyreállítása is. Támogatom a pályázat benyújtását.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a mellékelt műszaki tartalmú belvízelvezető rendszer kiépítéséhez, amely
összességében 77.377.045 Ft összköltségű beruházást tartalmaz, az önkormányzat költségvetéséből a
teljes költség 10%-át biztosítsa önerőként, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:

191/2009. (XI.19.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete egyetért pályázat benyújtásával a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökséghez (Székesfehérvár, Rákóczi F. u. 25.).
A projekt címe: Aba Nagyközség vízelvezető rendszerébe nem bekötött utcák bel- és
csapadékvíz elvezetése.
A beruházás bruttó összege (az elszámolható összköltség): 77.377.045.- Ft, melyhez az
Önkormányzat 10% saját forrást, azaz 7.737.705.- Ft összegű önerőt biztosít 2010. évi költségvetése
tartalékalapja terhére. Így az igényelt támogatás összege: 69.639.340.- Ft.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
2) Rendezvények, szabadidős programok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
„Közösségi sátrak és pad-asztal garnitúrák beszerzése Abán” pályázat benyújtása
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Kossa Lajos polgármester:
A Leader program keretében lehetőség nyílik települések, önkormányzatok, civil szervezetek számára
arra, hogy szabadidős programok infrastrukturális feltételeit javítsák. Mivel Abán is nagyon sok
közösségi rendezvény, program van, ezért szeretnék javaslatot tenni arra, hogy nyújtsuk be a
pályázatot. Attól függően, hogy hány települést érint a fejlesztés, az elnyerhető támogatás
nagyságrendje is nő, ezért szerepel az előterjesztésben együttműködés a Soponyai Sportlövő
Egyesülettel és a Seregélyesi Általános Iskola Alapítvánnyal. A pályázat keretében 10 db pagoda
felállítására szeretnénk pályázni. Ilyen jellegű sátrak egyszer már felállításra kerültek a Millenniumi
Parkban, úgy gondolom, hogy a sátrak egyrészt tartósak, másrészt nagyon látványosak, harmadrészt
pedig a Millenniumi Parkban más-más elrendezésben lehet őket felállítani, így különböző
rendezvényeinket segíthetik. Szeretnénk továbbá 60 garnitúra sörpadot, sörasztalt beszerezni a
pályázat keretében. A beruházás összköltsége 6.600.000 Ft, melynek áfáját, azaz 1.320.000 Ft-ot kell
az önkormányzatnak önrészként biztosítania. Úgy gondolom, hogy olyan fejlesztés valósulna meg,
amely valamennyi rendezvényünket, nemcsak önkormányzati szinten, hanem civil szervezeti szinten
is, szolgálni tudná egész évben. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázatot, illetve
biztosítsa az 1.320.000 Ft összegű önrészt.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Javasolom, hogy a határozati javaslatban szereplő 25%-ot javítsuk ki 20%-ra.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm, valóban az önkormányzat 20% saját forrást biztosít.
Németh László képviselő:
Megnéztem az árajánlatokat, magam részéről kicsit drágának találom a sátrat is. Megnéztem más
helyeken is, ahol 8.000 Ft volt a sörpad-garnitúra, ami a 14.000 Ft-hoz képest kedvezőbb. Másik
észrevételem, mivel 3 települést érint a fejlesztés, az önrész kapcsán lehetne költségmegosztást
alkalmazni. Ha a pályázatunk nyertes lesz, akkor a tárolásról, állagmegóvásról is gondoskodnunk kell.
Kérem, hogy erre figyeljünk oda.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy tudom, hogy a jelenlegi ajánlat stabilabb sörpad-garnitúrára vonatkozik, mint amit a
nagyáruházakban lehet kapni, de természetesen, amennyiben kedvezőbb ajánlat van, meg lehet
vizsgálni, amikor beszerzésre kerül sor. Az ajánlat ahhoz szükséges, hogy a pályázatot be tudjuk
nyújtani, de annak nincs akadálya, hogy ha kedvezőbb áron tudjuk beszerezni, akkor máshol
vásároljuk meg. Egyetértek azzal, hogy a tárolásra nagyon oda kell figyelni. Az önrész megosztására
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vonatkozó észrevétellel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy két civil szervezettel
pályázunk közösen, így tudjuk a megfelelő mennyiségű sátrat illetve sörpadot beszerezni.
Amennyiben egyedül pályáznánk, egy települést érintene a fejlesztés, akkor fele annyi támogatáshoz
juthatnánk. Úgy gondolom, hogy inkább bennünket segítenek a civil szervezetek, és alapvetően mi
fogjuk használni az eszközöket, de természetesen, amikor igényt tartanak rá, akkor kölcsön fogjuk
adni. Véleményem szerint az önrészt az önkormányzatnak kell vállalnia.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az írásos határozati javaslattal a módosító javaslattal együtt egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:

192/2009. (XI.19.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Soponyai Sportlövő
Egyesülettel és a Seregélyesi Általános Iskola Alapítvánnyal együttműködve a Sárvíz Helyi Közösség
(székhelye: 8127 Aba, Béke tér 5.) által meghirdetett „Rendezvények, szabadidős programok
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” célterületre.
A pályázat címe: Közösségi sátrak és pad asztal garnitúrák beszerzése Abán.
A beruházás bruttó összege: 6.600.000,- Ft, melyhez az önkormányzat 20% saját forrást, azaz
1.320.000,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
A mai napon az iskola által összeállított, nagyon komoly pályázat benyújtására került sor a TÁMOP
6.1.2 pályázat keretében, igazgató urat szeretném megkérni arra, hogy röviden tájékoztassa a
képviselő-testületet a pályázat lényegéről. Úgy gondolom, hogy a pályázat tovább erősíti azt a
folyamatot, amelyen közel egy évvel ezelőtt indultunk el. A Társadalmi Megújulás Operatív
Programon keresztül több pályázati lehetőséghez jutott már hozzá Aba Nagyközség Önkormányzata
illetve az intézményeink. Most sikerült az iskolának megítélésem szerint egy újabb nagyon komoly
pályázatot összeállítani, amelyet a mai napon postára is adtak.
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Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
A TÁMOP 6.1.2 kódszámú pályázatot egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés témakörben
írták ki. Aba Nagyközség Képviselő-testülete az iskolával karöltve, összefogva nyújtotta be a
pályázatot. 2010. február 1-jével kezdődik a munka, egy éves időtartamra vonatkozóan, illetve utána
még 3 évig fenn kell tartani. Tanulónként 4.000 Ft támogatási összeget lehet elnyerni, a támogatás
maximális összege 10.000.000 Ft. Nekünk több tanulónk van, mint ami a pályázatban maximálisan
elérhető összeg, így 10 millió Ft-ra tudott pályázni az iskola. A támogatás mértéke 100%-os, önrészt
nem kellett biztosítani. Az iskolának korábban is egyik kiemelt területe volt az egészséges életmódra
nevelés, a testnevelés, a sport, amelyhez szervesen kapcsolódik a pályázat. A pályázat benyújtásával,
illetve az elnyert támogatással lehetőség lesz arra, hogy rendszeresen és hatékonyabban végezzük az
egészségre nevelési munkát. 4 olyan alapterület van, amelyet a pályázat kiemel: az egészséges
táplálkozás, a mindennapi testnevelés, testedzés megvalósítása, személyiségfejlesztés illetve az
egészségfejlesztés korszerűsítése, ugyanakkor ide tartozik a családi életre nevelés, szexuális nevelés,
elsősegélynyújtás, drogfogyasztás megelőzése stb. Komoly támogatási összegről van szó, az elköltését
is nagyon meg kellett szervezni, melynek kapcsán megfelelő segítséget kaptunk a NépegészségügyiKépző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületétől, amely szervezet ellátja a pályázat szakmai
irányítását. A nevelőtestületnek el kell végezni különböző továbbképzéseket, mely 43 főt érint, illetve
574 tanuló vesz részt a pályázatban. Az iskolaorvosok, védőnők és a szülők is részt vehetnek, részt
vesznek, számítunk az ő segítségükre is. Az iskola rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel, nincs
akadálya annak, hogy a pályázatot sikeresen megvalósítsuk, amennyiben nyertes lesz. A pályázat
keretében nemcsak továbbképzések lesznek, hanem olyan eszközöket is be lehet szerezni, amelyek
később az iskolánál maradhatnak. A hátrányos helyzetű tanulók száma elég magas az iskolában, 30%ot tesz ki ez az arány. Amennyiben a pályázat sikeresen megvalósul, akkor nagymértékben
hozzájárulhat a hátrányos helyzet megszüntetéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához.
Az is lényeges, hogy az iskolában folyó programokkal is, első sorban az Életfa programot, a
művészeti oktatást említeném meg, szoros kapcsolatban van a pályázat. Olyan komoly célkitűzések is
szerepelnek a pályázati kiírásban, mely szerint a várható élettartamot 3 évvel meg kellene növelni,
csökkenteni kellene a szív- és érrendszeri betegségek számát, a daganatos megbetegedések számát.
Dr. Somhegyi Annamária professzor asszony tartja a kapcsolatot az előbb említett intézmény részéről
az önkormányzattal illetőleg az iskolával. A projektnek van szakmai vezetője, akit az iskola
biztosított, és van pénzügyi vezető is, akit pedig az önkormányzat. Mai nap folyamán hosszas
előkészítés, egyeztetés után a pályázat olyan stádiumba került, hogy sikerült benyújtani, és bízunk
benne, hogy eredményes lesz.

Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy Bursa Hungarica pályázatok elbírálása végett zárt ülést rendeljünk el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
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193/2009. (XI.19.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete kérelmek elbírálása végett zárt ülés tartását rendeli el.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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