Iktatószám: P-450-11/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. március 30. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné
képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Kasó László képviselő.
A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Az Aba Sámuel Általános Iskola tornatermének felújítására és a sporttal
kapcsolatos eszközök beszerzésére szolgáló pályázat benyújtása.
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
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. Az Aba Sámuel Általános Iskola tornatermének felújítására és a sporttal
kapcsolatos eszközök beszerzésére szolgáló pályázat benyújtása.
Előadó: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy lehetőség van az Aba Sámuel Általános
Iskola tornatermének felújítására pályázatot benyújtani az önkormányzati feladatellátást
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szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján. A
fejlesztéshez a Magyar Állam 80%-os támogatást nyújt, az Önkormányzatnak 20%-os önerőt
kell biztosítania. Egyeztettünk az Iskolával a pályázat kapcsán, és felmérésre került a
tornaterem állapota is, mely – ahogy azt a fénykép-dokumentáció is bizonyítja - sajnos
siralmas. Ha az infrastrukturális fejlesztés megvalósul, akkor egy korszerű, az iskolai, és az
utánpótlás sport, valamint az egyéb tömegsporttal kapcsolatos rendezvények, programok
lebonyolítására, és nem utolsó sorban az Általános Iskolában a kötelező foglalkozások
biztonságos levezetésére alkalmas Tornateremmel fog rendelkezni közösségünk. A fejlesztés
összköltsége 13. 282. 994,- Ft, amelyből eszközbeszerzésre 1.032.200,- Ft.-ot terveztünk. A
szükséges önerő összege 2.656.599,- Ft,

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Általános Iskola Tornatermének felújításához kapcsolódó pályázat benyújtásával, és a
fejlesztéshez szükséges önerő biztosításával egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
37/2011. (III. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 7/2011. (III.9) BM rendelet 1.
§. (1) b. pontjában meghatározott Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás pályázat benyújtásáról. A pályázatban szereplő beruházásból az Aba Sámuel
Általános Iskola tornatermének felújítására és a sporttal kapcsolatos eszközök beszerzésére
kerül sor. A fejlesztés összköltsége 13.282.994 Ft, amelyből eszköz beszerzésre tervezett összeg
1.032.200 Ft. Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, mértéke 80 %,
összege 10.626.395 Ft, az önerő mértéke 20 %, összege 2.656.599 Ft, amelyet a Képviselőtestület a 2011. évi költségvetés terhére biztosít.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
A BM rendelet kifejezetten előírja számunkra, hogy a pályázathoz, az önerő biztosítása
mellett, még egy határozat szükséges, melyben a sporttal kapcsolatos részletes feladatok, és a
költségvetésből a sportra fordítandó összeg szerepel. A költségvetési rendeletünkben
5.000.000,-Ft szerepel sporttal kapcsolatos kiadások címén, a sporttal kapcsolatos részletes
feladatok pedig a Sárvíz Kistérség Sport és Szabadidős Stratégiája tartalmazza.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
38/2011. (III. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011. (III.9) BM rendelet 1. §. (1)
b. pontjában meghatározott Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
pályázat kapcsán megállapítja, hogy Aba településen a sporttal kapcsolatos az Aba
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről szóló 3/2011. (III.16.) önkormányzati Rendeletben szereplő 5.000.000,-Ft
azaz, ötmillió forint összeget a Képviselő-testület döntése alapján a sportra fordítja.
A sporttal kapcsolatos részletes feladatokat a Sárvíz Kistérség Sport és Szabadidős
Stratégiája tartalmazza.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

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

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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