Iktatószám: P-498-7/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. március 20. napján 13:00 órakor
megtartott nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde,
Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy az
ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Az ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pont:
1. Pályázat benyújtása az Abai Biztos Kezdet Gyerekház támogatására
Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. Pályázat benyújtása az Abai Biztos Kezdet Gyerekház támogatására
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Ebben az évben is lehetőség van az Abai Biztos Kezdet Gyerekház
fenntartására pályázati támogatást igényelni, a tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat igényli a
támogatást, és azt teljes mértékben átadja a működtető Jobb Otthon Alapítványnak. Döntetnünk
kell arról, hogy a fenntartást önként vállalt feladatként látjuk el, valamint a feladat ellátására
szerződést kell kötnünk az Alapítvánnyal. Aki egyetért a pályázat benyújtásával 6.719.800 Ft
támogatás elnyerése érdekében, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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13/2013. (III. 20.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai
Biztos Kezdet Gyerekház fenntartását önként vállalt feladatként látja el.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani az emberi erőforrások miniszterének a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 19/2013. (III.
5.) EMMI rendelete alapján.
Az igényelt támogatás összege: 6.719.800,-Ft., azaz hatmillió-hétszáztizenkilencezer-nyolcszáz forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a mellékelt írásos előterjesztés szerint ellátási szerződést kössünk a „Jobb
Otthon” Alapítvánnyal, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
14/2013. (III. 20.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai Biztos
Kezdet Gyerekház fenntartása érdekében ellátási szerződést köt a „Jobb Otthon” Szociális és
Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal (8053 Bodajk, Petőfi S. u .52.) 2013. január 1. és 2013.
december 31. közötti időszakra a mellékelt írásos előterjesztésben foglalt tartalom szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester

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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