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Aba Város Képviselő-testülete 2013. december 05. napján 14.00
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

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, hiányzik dr. Pőcze Ferenc
alpolgármester. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően
szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. A szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása
2. Döntés a támogatás-megelőlegező hitel felvételéről szóló 79/2013. (XI. 14.)
számú határozat módosításáról
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

1.

A szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Ezúton tájékoztatom a képviselőket, hogy az előzetes
várakozásokat meghaladó mértékben nyújtották be a rászorulók a kérelmüket
szociális tűzifa mennyiségére vonatkozóan. A kérelmek száma meghaladta a 220
darabot. A múltkori testületi ülésen elfogadott támogatási mérték, az 1 erdei m3
tűzifa/támogatott személy, igen kevés, mindössze 83 támogatott részére biztosítana
támogatást, ezért javaslom hogy módosítsuk akként a rendeletet, hogy a tavalyi évben
kiosztott mennyiséget, azaz 0,5 erdei m3 tűzifa mennyiséget biztosítunk támogatott
személyenként, így 166 rászoruló részére tudnánk támogatást biztosítani. Kérem ezért
a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testülettől. Köszönöm.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a szociálisan rászorulók
részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta.
ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelete
a szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló 6/2013. (XI.
15.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2.

Döntés a támogatás-megelőlegező hitel felvételéről szóló 79/2013. (XI. 14.)
számú határozat módosításáról

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim előtt ismert, hogy a legutóbbi testületi ülésen úgy döntöttünk, hogy a
kerékpárút pályázatunk fordított Áfa befizetési kötelezettség teljesítéséhez támogatásmegelőlegező hitel veszünk fel. A Duna Takarék Bank elbírálta a kérelmünket és
örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy pozitív döntés született, jelen
pillanatban az körvonalazódik, hogy a hitelt folyósítják számunkra, azonban a Bank
kérése, hogy a hitel lejáratának vonatkozásában módosítsuk a határozatunkat és
2014. 03. 31-i dátumot szerepeltessük. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a 79/2013. (XI. 14.) számú határozat módosításával a szóban
előterjesztetteknek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
85/2013. (XII.05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 30.191.162,-Ft összegű
támogatásmegelőlegező hitel felvételéről az „Aba Nagyközség kerékpárúthálózatának fejlesztése” elnevezésű KDOP-4.2.2-09/2009-0008 azonosító számú
pályázat során megvalósított projekt fordított Áfa befizetési kötelezettség
teljesítéséhez és ezáltal a projekt likviditásának biztosításához. A
támogatásmegelőlegező hitelt a számlavezető pénzintézettől, a Duna Takarék
Bank Zrt.-től veszi fel az önkormányzat. A támogatásmegelőlegező hitel fedezete
a projektre biztosított támogatás, lejárata 2014. március 31., kamata a jegybanki
alapkamat +3,50%.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert - a polgármester
akadályoztatása esetén Dr. Pőcze Ferenc alpolgármestert - a hitelszerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal.

Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy zárt ülést rendeljünk el a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában benyújtott pályázatok elbírálása végett.
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Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
86/2013. (XII.05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendeli el.

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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