Iktatószám: P-498-8/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. április 04. napján 14:00 órakor
megtartott rendkívüli 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 pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. Buday Margit, Aba Nagyközség Díszpolgára halálesetével kapcsolatos döntések
meghozatala
2. Pályázat benyújtása az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjának
keretében 2 db műfüves pálya megvalósítására
Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

Buday Margit, Aba Nagyközség Díszpolgára halálesetével kapcsolatos döntések
meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Sajnálattal vettük hírül, hogy Buday Margit, Gitti néni, községünk
díszpolgára életének 95. évében elhunyt. Azzal a javaslattal fordulok a képviselő-testülethez, hogy
Buday Margitot az önkormányzat tekintse saját halottjának, és az elhunyt eltemettetéséről
gondoskodjunk. Kérem továbbá, hogy a temetési költségeken túl egy gyászjelentést is tegyünk
közzé a Fejér Megyei Hírlapban és ennek a költségét is vállaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem emelje
fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
15/2013. (IV. 04.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Buday Margitot, Aba
Nagyközség Díszpolgárát az önkormányzat saját halottjának tekinti és az elhunyt eltemetésének
költségeit (temetés, gyászjelentés) a költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester

2.

Pályázat benyújtása az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjának
keretében 2 db műfüves pálya megvalósítására

Kossa Lajos polgármester:
Az önkormányzatnak lehetősége van pályázni 2 db. műfüves pálya megépítésére az MLSZ
labdarúgó pályaépítési programjában. Az óvoda esetében egy műfüves (grund) 12x24 (14x26 m)
méretű pálya, a gimnázium esetében egy 20x40 (22x42 m) alapterületű műfüves pálya
megépítésére van lehetőségünk pályázni. A 12 x 24 m alapterületű műfüves pálya bruttó
beruházási összköltsége: 16 725 900,- Ft. A 20 x 40 m alapterületű műfüves pálya bruttó
beruházási összköltsége: 33 000 950,- Ft. Ez összesen: 49 726 850,- Ft. Az állami támogatás
mértéke 70%. A pályázathoz nyilatkozni kell, hogy a szükséges 30% önerőt, 14.918.055,-Ft-ot a
költségvetésünkben elkülönítjük. Aki ezzel egyetért, 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:
16/2013. (IV. 04.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programja keretében pályázatot kíván benyújtani.
Aba Nagyközség Önkormányzata a pályázat keretében
•

az Aba belterület 374 hrsz-ú óvoda esetében egy kisméretű 12x24 (14x26m) alapterületű
műfüves (grund) pálya,

•

az Aba belterület 360/1 hrsz-ú Abai Gimnázium esetében egy kisméretű 20x40 (22x42 m)
alapterületű műfüves pálya megépítésére kíván pályázni.

A 12 x 24 m alapterületű műfüves pálya bruttó beruházási összköltsége: 16 725 900,- Ft.
A 20 x 40 m alapterületű műfüves pálya bruttó beruházási összköltsége: 33 000 950,- Ft.
Összesen: 49 726 850,- Ft.
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Az állami támogatás mértéke 70%.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázathoz
szükséges 30% önerőt, 14.918.055,-Ft-ot azaz tizennégymillió-kilencszáztizennyolcezer-ötvenöt
forintot a költségvetésében elkülöníti, rendelkezésre tartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
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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