Iktatószám: P- 2702-2/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. évi január 25-i nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Kasó László, Mercsek György, Németh
László, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Varga Istvánné képviselő, aki Soponyán
a pénzügyi bizottság ülésén vesz részt, valamint Horváth István képviselő.
A kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni a testületi ülésünk napirendi
pontjára, amely a KEOP.7.4.3.0-Megújuló energia alapú térségfejlesztés konstrukcióhoz
kapcsolódó pályázat elkészítésére vonatkozó ajánlat jóváhagyása, illetve kérem, hogy zárt
ülés keretében foglalkozzunk az Aba–Farm, illetve a Cavour Kft. közötti perrel, ugyanis
pénteken megkaptuk a II. fokú Bíróság határozatát és szükségesnek tartom, hogy képviselőtestület a szükséges lépéseket megtegye.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület – egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot.
1. KEOP.7.4.3.0-Megújuló
energia-alapú
térségfejlesztés
konstrukcióhoz
kapcsolódó pályázat elkészítésére vonatkozó ajánlat jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy jeleztem, a mai ülésen arról kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy a KEOP
7.4.3.0-Megújuló energia alapú térségfejlesztésre kiírt pályázat kapcsán elkészíttetjük-e a
pályázatunkat. Mielőtt a konkrétumokra rátérnék, néhány szót szeretnék szólni az
előzményekről.
A képviselő-testület december elején döntött arról, hogy csatlakozik az Ökopolisz
Klaszterhez. A Klaszter vezetője az év eleji e-mail-jében minden klasztertagot tájékoztatott
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arról, hogy december 18-án benyújtották az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére
vonatkozó pályázatot, amelyhez a mi csatlakozásunk is szükséges volt. Reménykedünk abban,
hogy ez a pályázat sikeres lesz, és ezzel megnyílik egy olyan lehetőség a Gazdasági Operatív
Program keretében, amelyre csak akkreditált klaszterek nyújthatják be a pályázatukat. A
pályázat keretében szeretnénk majd a Sárvíz Technológiai Park fejlesztésére vonatkozó
pályázatunkat benyújtani.
Természetesen addig is lehetőség van a klaszter keretében pályázatok benyújtására és a
decemberi napirend kapcsán képviselőtársaim megkapták azt az anyagot is, amellyel mi
alapvetően csatlakoztunk az Ökopolisz Klaszterhez, és a Stratégiai Kutató Intézet segítségével
elkészítettük és benyújtottuk a Sárvíz Ökológiai Kistérség projekttervezetét, melyet
jóváhagytak. Ennek a projektnek az előzménye a két évvel ezelőtt elkészült Sárvíz
fenntartható vagy ökológia-alapú kistérség fejlesztési stratégia. Ennek keretében igyekeztünk
összeállítani egy konkrét projekttervet, melynek célja, hogy a Sárvíz Kistérség a megújuló és
alternatív energiák alkalmazásával 2013-2015-re minél nagyobb arányban önellátóvá váljon.
A megújuló és alternatív energiák elterjesztésével konkrét fejlesztéseket vinnénk végbe,
először az önkormányzati intézmények, polgármesteri hivatalok energiaellátását oldanánk
meg, majd pedig a kistérségben a lakások, családi házak energia-ellátási rendszerét állítanánk
át. A benyújtott projekttervben több konkrét fejlesztési elem is található, a közvilágítás
korszerűsítésétől kezdve, kistérségi szélerőmű létrehozása, kistérségi geotermikus erőmű
létrehozása, pelletfűtés elterjesztése, biogáz–telepek, erőművek, illetve napelemes tetőcserép
alkalmazása. Ez egy több mint hét milliárd Ft-os projektterv. A projektterv elveivel a klaszter
egyetértett és ezért keresett meg a klaszter vezetője azzal, hogy a nemrég megnyílt, már
említett KEOP 2009.7.4.3.0-Megújuló energia alapú térségfejlesztés című konstrukció
keretében az önkormányzatunk, illetve a kistérség készítsen el egy pályázatot, amelyet a
klaszter támogatni tud. A pályázat célja a következő: „A lehetőségekből kiindulva a KEOP.
2009.7.4.3.0.-Megújuló energia alapú térségfejlesztés elnevezésű konstrukció célja a
megújuló energiaforrás felhasználáson alapuló, a megvalósítás helyszínének tekinthető
környezetben térségfejlesztő hatású mintaprojekt megvalósításának és kommunikációinak
támogatása, előkészítésének és megvalósításának szakmai segítése, továbbá finanszírozása,
vissza nem térítendő formában. A térségfejlesztő hatásnak a következőkben kell
megnyilvánulnia: foglalkoztatás növekedés, munkahely teremtés, helyi jövedelemszint
kimutatható növekedése, helyi környezetvédelmi probléma megoldása, szociálisan hátrányos
helyzetű térségek és lakossági csoportok életminőségének javítása, megújuló energia
felhasználást célzó beruházásokkal geográfiai, településszerkezeti adottságok kiaknázása, a
helyi közösség megerősítése, közösségi célok megteremtése és hozzájárulás azok eléréséhez.
A mintaprojekt jellegnek pedig a következőkben kell érvényesülnie: térségfejlesztő hatás,
megújuló energiák lehetőleg komplex használata, jelentős környezetvédelmi hozzáadott érték,
innovatív technológia, illetőleg újszerű, kimutatható előnyt jelentő megoldás alkalmazása,
magas disszeminációs érték és modellérték, tehát más térségekben is adaptálható és
alkalmazható az adott projekt összességében vagy részleteiben.”
Mivel a klaszter vezetője és szervezete is úgy látta, hogy az általunk elkészített Sárvíz
fenntartható ökológiai alapú kistérség fejlesztési stratégia ezen alapelveknek megfelel, illetve
rendelkezünk azon adottságokkal, amelyek alapján jól realizálható ez a pályázat, ezért
biztosítják számunkra ezt a lehetőséget. A klaszter ajánlatot kért egy olyan pályázatkészítő
cégtől, amely jártas a KEOP pályázatokban. Az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-től
érkezett ajánlat szerint a cég vállalja pályázatunk elkészítését. A vállalási díj az elkészítést
követően 750.000 Ft + áfa, nyertes pályázat esetén az elnyert összeg 5%-a + áfa. A
pályázatkészítés költsége elszámolható a pályázati támogatásból. A pályázat kétfordulós, az
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első fordulóban a megvalósíthatósági tanulmányt kell elkészíteni, illetve a megvalósítandó
terveket, amennyiben ezt támogatják a döntéshozók, akkor a második fordulóban ennek a
megvalósítására kötelező benyújtani a pályázatot. Összességében 6 milliárd Ft kerül
felosztásra ezen pályázat keretében és terveink szerint mi mintegy 950 millió Ft pályázati
összegre szeretnénk elkészíteni a pályázati anyagot. A támogatás mértéke 85%. Bár
pályázatot az önkormányzat nyújtja be, de a klaszteren belül van több együttműködő cég,
amely a megvalósításban támogatná önkormányzatunkat, és az Aba Invest Kft-n keresztül is
egy komoly befektetőpartner lát fantáziát a pályázati lehetőségben. Ma arról kell döntenünk,
hogy megbízzuk-e a pályázatíró céget a pályázat előkészítésével, a konkrétumok majd később
fognak tisztázódni. A pályázati kiírásból is látszik, hogy ez egy nagyon komplex és nagyon
komoly háttérmunkát igénylő pályázat lesz. Kérem, hogy a részletekről a későbbiekben
beszéljünk, viszont nagyon fontos lenne, hogy ma a céget megbízzuk, ugyanis május közepéig
szeretnénk beadni a pályázatot.
Olyan lehetőség előtt állunk, amelyre már évek óta vártunk, az önkormányzat rendelkezik
azokkal a stratégiai anyagokkal és adottságokkal, amelyek lehetővé teszik a pályázat
benyújtását és sikere esetén jelentős lépést tehetünk a fenntartható fejlődés irányába. Az
elmúlt években létrehozott önkormányzati cégeink, a feltárt termálvíz, illetve a megújuló
energiaforrások területén végzett eddigi előkészítő munkák fontos állomásához értünk és ez a
pályázat jelentős mértékben támogathatja ezen folyamatok felgyorsítását.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság is támogatja ezen pályázat benyújtását. Szükség van az új
energiaforrások feltárására és alkalmazására. Ez a pályázati program egy nagyon jó lehetőség
településünknek, hogy ebben is az elsők között legyünk. Ezeknek az energiaforrásoknak
nagyon sok különböző válfaja használható fel, a meglévő energiák pedig előbb-utóbb
elfogynak. Ebben a pályázatban részt kell vennünk, mert ez a jövője a településeknek. A
pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ha jól értelmezem az előterjesztést, kistérségi szinten fog megvalósulni a projekt.
Kossa Lajos polgármester:
Hogy mi fog megvalósulni belőle, azt a pályázatíró cég, illetve a résztvevő cégek fogják
eldönteni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A projekterőforrás térképen feltüntetett összegek pontosak?
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Kossa Lajos polgármester:
Ezt nyújtottuk be, de a konkrét pályázat nem erre fog épülni.
Kasó László képviselő:
A felsorolt lehetőségek közül a konkrét pályázatban fogják a számításokat elvégezni, a
terveket elkészíteni?
Kossa Lajos polgármester:
Így van, a pályázatíró cég, illetve a részt venni kívánó cégek fognak összeállítani egy
javaslatot, amely alapján a pályázatot benyújtjuk. Ezt a tervezetet azért adtam ki, mert az
Ökopolisz Klaszter ez alapján jelezte, hogy erre a konkrét pályázatra nyújtsuk be a
javaslatunkat.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Akkor a későbbiekben ebből választani lehet majd.
Kossa Lajos polgármester:
Felolvastam azokat a szempontokat, amelyeknek a mintaprojekt meg kell, hogy feleljen. Ez
alapján, illetve a megtérülés alapján kell majd egy olyan konkrét javaslattal élni a pályázatíró
cégnek a képviselő-testület felé, amit jóvá fogunk hagyni. Az majd a következő stádium lesz,
amikor arról döntünk, hogy a több, mint egy milliárd Ft-ból mit szeretnénk megvalósítani a
kistérségen belül.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Hogy melyik új energiaforrás alkalmazható, az az adott területen derül majd ki.
Németh László képviselő:
Nagyon jó elképzelésnek tartom a megújuló energia-felhasználást,
nagyságrendben, de az önrész miatt aggódom, hiszen közel 150 millió Ft.

főleg

ilyen

Kossa Lajos polgármester:
Befektetőpartner-jelöltek vannak, tehát nem az önkormányzat fogja az önrészt hozzátenni. A
konkrét anyag összeállítását a befektetőpartner is véleményezi majd, ugyanis ennek
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megtérülőnek kell lennie. A pályázatot az önkormányzat nyújtja be, de az önrészt a
befektetőpartner biztosítja. Azért fontos, hogy az önkormányzat nyújtsa be, mert így 85%-os a
támogatási arány, sokkal magasabb, mintha a vállalkozás nyújtaná be.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A most induló projektekre - mint egészségház, norvég-alapú pályázat, iskola - is
felhasználhatjuk majd az összeget?
Kossa Lajos polgármester:
Nem, de a járóbeteg ellátó központnál vállaltuk, hogy a megújuló energiaforrásokat fogjuk
alkalmazni, tehát ez eleve kitétel volt. Ez a pályázat nagyon komoly előrelépést jelenthet,
mert egy olyan pályázatkészítő cégről van szó, amely járatos a KEOP pályázatokban. Az
önkormányzati intézmények megújuló energiaforrásra történő átállítására is nagyon komoly
pályázati lehetőség van, ez is össze fog kapcsolódni. Amennyiben megkapja az akkreditációt
az Ökopolisz Klaszter, akkor a Gazdasági Operatív Program keretében egy olyan pályázati
ablak nyílik meg, ahol már nem kell versenyezni, hanem - ha az adott klasztertag pályázata
megfelel a pályázati kiírásnak - automatikusan elnyeri a támogatást. Ha ezt összekötjük a
Technológia Parkos fejlesztéssel - ahol 50%-os támogatást lehet elnyerni - és találunk egy
befektetőpartnert, a két projekt már nagyon komoly gazdaságfejlesztő hatást fog a
kistérségben kifejteni, illetve a befektetőpartnernek is előnyös ajánlat lehet a kettő együtt.
Végre elindulhatunk abba az irányba, amelybe már jó pár éve szerettünk volna, de eddig
hiányzott a megfelelő pályázati ablak, és olyan befektetőpartner, aki a szükséges önrészt
biztosítani tudja. A Technológia Parkos elképzelésünknél már megismerhettük a Meta-com
ajánlatát, tehát kezdenek összeérni a dolgok, ugyanis a megújuló energiaforrások és a
Technológia Parkos fejlesztés sok tekintetben kapcsolódnak egymáshoz.
Más hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy megújuló energia alapú térségfejlesztési konstrukcióhoz kapcsolódó
pályázat elkészítésével megbízzuk az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-t az ajánlatában
foglalt feltételeknek megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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6/2010. (I.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-t
(székhely: Budapest, Báthori u. 3. sz.) a KEOP-7.4.3.0-Megújuló energia alapú
térségfejlesztés konstrukcióhoz kapcsolódó pályázat elkészítésével.
A Képviselő-testület a megbízási díjat + a Zrt. ajánlatában foglaltaknak megfelelően –
750.000 Ft + 25% Áfa összegben fogadja el, melynek fedezetét az Önkormányzat 2010. évi
költségvetése terhére biztosítja.
A sikerdíj az elnyert támogatási összeg 5%-a + Áfa.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a megbízási szerződést
aláírja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a jelzett napirendek megtárgyalása céljából zárt ülést rendeljünk el, aki ezzel
egyetért, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
7/2010. (I.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Aba-Farm Kft. és Cavour Kft. közötti per
megtárgyalására zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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