Iktatószám: P-450-17/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. május 03. napján tartott rendkívüli 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 és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Kasó László képviselő,
aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud a mai ülésen részt venni.
A napirendi pontokra szeretnék javaslatot tenni:

Napirendi pontok:
1. Döntés a KEOP 2011-4.9.0 jelű pályázat kapcsán a szükséges önerő biztosításáról
2. Dr. Marada Roland Gábor háziorvossal kapcsolatos 13/2011.( II. 15.) számú határozat
módosítása.

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. Döntés a KEOP 2011-4.9.0 jelű pályázat kapcsán a szükséges önerő
biztosításáról
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Kossa Lajos polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület, - az Aba Sámuel Általános Iskola valamint Kultúrház és Könyvtár
energetikai felújítása pályázat kapcsán szükséges határozatot hoznunk a szükséges önerő
biztosításáról. A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége : 249.950.754,-Ft, az igényelt
támogatás ebből: 212.458.140,-Ft. Az önerő tehát, amit az önkormányzatunknak biztosítania
kell, az a kettő különbsége: 37.492.614,-Ft.
Aki egyetért, azzal, hogy a szükséges önerőt a fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat
biztosítsa kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
56/2011. (V. 03.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP 2011-4.9.0 jelű - az Aba Sámuel Általános Iskola valamint Kultúrház és Könyvtár energetikai
felújítása – pályázat kapcsán készült előterjesztést, és azt a határozatot hozza, hogy a
fejlesztéshez szükséges saját erőt 37.492.614. Ft összegben az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében elkülöníti. A fejlesztéshez igényelt támogatás összege 212.458.140. Ft.
A tervezett beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 249.950.754 Ft.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

2. Dr. Marada Roland Gábor háziorvossal kapcsolatos 13/2011.( II.
15.) számú határozat módosítása.
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő Testület! A Regionális Egészségbiztosítási Pénztár keresett meg bennünket,
azzal a kéréssel, hogy módosítsuk a Dr. Marada Roland Gábor háziorvossal a II. számú
háziorvosi körzet kapcsán alkotott határozatunkat. Az Egészségbiztosítási Pénztár kérése arra
irányul, hogy a 13/2011. (II. 15.) számú határozatunkban nem került feltüntetésre az a tény,
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hogy a továbbiakban az iskola-egészségügyi feladatok ellátásával Dr. Marada Roland Gábor
urat bízzuk meg. A Szerződésben természetesen ez a tény szerepel, azonban az
Egészségbiztosítási Pénztár kérte, hogy az Önkormányzat határozatában is kerüljön
feltüntetésre, az hogy az iskola-egészségügyi feladatokat a Doktor Úr látja el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért, azzal, hogy a Képviselő-testület 13/2011. (II. 15.) számú Határozatát az előbb
elhangzottak szerint kiegészítse kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:

57/2011. (V. 03.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. február
15-én kelt 13/2011. (II. 15.) számú Határozatát azzal a kiegészítéssel módosítja, hogy a ProPraxis Kft –t - háziorvosa: Dr. Marada Roland Gábor - a működtetési jog birtoklási ideje
alatt, megbízási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladat ellátásával,
valamint az iskola- egészségügyi feladatok ellátásával bízza meg.

Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: döntést követően azonnal
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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