Iktatószám: 568-1 /2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 5. napján, 10:00
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:

Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik
Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző

Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat,
jegyző urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Pőcze Ferenc
alpolgármester. A napirendi pontra a kiadott meghívónak megfelelően kívánok
javaslatot tenni.
Napirendi pont:
1. Aba Napok megszervezésével kapcsolatos döntések jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A hagyományoknak megfelelően a szervezésben eddig is részt vevő személyeket és
cégeket javaslom megbízni. A Király és Társa Bt., Fitos László cége a vendéglátás
részét szervezi a programoknak, az Etalon Produkció Kft. és a Kultúr Közösségi Ház
a programok lebonyolításában, előkészítésében és a technikai feltételek
biztosításában vesz részt, a Napvarázs programok szervezésével és
lebonyolításával Madarász Csabát, míg a Hagyományok Forrása rendezésével
Steixner Istvánt bíznánk meg.
Képviselőtársaim megkapták a megállapodás
tervezet, melyben 500.000 Ft+ÁFA összegben határoztuk meg az ABA NAPOK
rendezvényeinknek helyet adó terület bérleti díját, továbbá minden eladott 100 l sör
után bruttó 4 000 Ft értékű támogatásban részesül Aba Város Önkormányzata. .
Vasárnap 10:00 órakor kezdődik a városavató ünnepség. Kérem a képviselő-testület
tagjait, hogy 9:30 óráig szíveskedjenek elfoglalni helyüket, majd a néptánc gála után
állófogadás lesz a Fórum Étteremben. A város kulcsát Sipos Imre köznevelésért
felelős helyettes államtitkár úr fogja átadni, majd a Fejér Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, Dr. Simon László köszönti a közösséget, aki információim szerint
Navracsics Tibor miniszter úr által aláírt emléklapot fogja átadni, valamint Varga
Gábor országgyűlési képviselő és Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal
vezetője is fog néhány szót szólni.
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Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
58/2013. (IX.05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba Napok
megrendezése céljából biztosítja a Szent István király teret, a Millenniumi
parkot, a Fórum Étterem és a Kultúr Közösségi Ház körüli területet, valamint a
Rákóczi utca Vörösmarty és Kölcsey utca közötti szakaszát, a mellékelt bérleti
szerződés alapján.
A 2013. szeptember 06-08. között megrendezésre kerülő programok
lebonyolításával, a rendezvény előkészítésével, a technikai feltételek
biztosításával megbízza a Király és Társa Bt-t (7900 Szigetvár József Attila u
16.), az Etalon Produkció Kft-t (6500 Baja, Rövid u. 2.) és a Kultúr Közösségi
Házat, a Hagyományok Forrása rendezvény szervezésével Steixner Istvánt,
valamint a Napvarázs programok megszervezésével és lebonyolításával
Madarász Csabát.
A Képviselő-testület felkéri a szervezőket, hogy a rendezvényt követően
értékelést készítsenek, melyet legkésőbb 2013. november 30-ig az
Önkormányzat részére adjanak át.
Határidő: 2013. szeptember 06-08.
Felelős: szervezők

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

k.m.f.

Nagy András Botond
jegyző

Kossa Lajos
polgármester
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