Iktatószám: 1497-10/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor
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. A napirendi
pontokra a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
1. Döntés támogatás-megelőlegező hitel felvételéről
ivóvízminőség-javító projekt” lezárása érdekében

„Aba

Nagyközség

2. Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 01.) BM rendelet alapján
3. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

Döntés támogatás-megelőlegező hitel felvételéről
ivóvízminőség-javító projekt” lezárása érdekében

„Aba

Nagyközség

Kossa Lajos polgármester:
A KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító számú pályázatunk pénzügyi lezárása érdekében
szükséges támogatás-megelőlegező hitel felvétele. A pályázatban foglalt kiviteli tervek,
megvalósíthatósági tanulmányok elkészültek, a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, a
közreműködő hatóság várja a projekt lezárását. A tervező cég számlájának kifizetése
után előreláthatólag 2 hónapon belül megtörténik a támogatás folyósítása, ennek
jelenleg akadálya nincs. Ezen pályázat sikeres lezárása után beadhatjuk a pályázatunkat
a megvalósításra. A hitel összege 9.630.500 Ft. A hitel fedezete a projektre biztosított
támogatás, a hitel lejárata 2014. augusztus 31. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki a
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támogatás-megelőlegező hitel felvételével egyetért az igennel, aki nem, az nemmel
szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
44/2014. (IV. 17.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 9.630.500 Ft összegű
támogatás-megelőlegező hitel felvételéről. A fenti összeg „Aba Nagyközség
ivóvízminőség javító projekt” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító
számú pályázat során megvalósított projekt kifizetetlen számlái összegének nettó
85 %-os teljesítéséhez és ezáltal a projekt likviditásának biztosításához szükséges.
A támogatás-megelőlegező hitelt a számlavezető pénzintézettől, a Duna Takarék
Banktól veszi fel az önkormányzat.
A támogatás-megelőlegező hitel fedezete a projektre biztosított támogatás, lejárata
2014. augusztus 31., kamata a jegybanki alapkamat +4,00%.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

2.

Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 01.) BM rendelet alapján

Kossa Lajos polgármester:
Lehetőségünk van pályázatot benyújtani a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 01.) BM rendelet alapján
közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A mellékelt pályázati adatlapból
kitűnik, hogy 10 kamera telepítésére kerülne sor a városban. A pályázat bruttó költsége
7.259.765 Ft. Az igényelt támogatás 100%. Kérem, aki ezzel egyetért, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
45/2014. (IV. 17.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 01.) BM
rendelete alapján pályázatot nyújt be Aba településen közterületi térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére. A pályázat bruttó összköltsége: 7.259.765 Ft. Az
igényelt támogatás mértéke: 100 %.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:
3.

Kossa Lajos polgármester
2014. április 23.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lehetőség van pályázatot benyújtani az első
világháborús emlékmű felújítására. Az emlékmű eléggé leromlott állapotban van, a
pályázat keretében felújításra kerülne. Esetlegesen a térvilágítást is meg lehetne oldani a
pályázat keretében. Javaslom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Aki ezzel egyetért, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot
hozta:
46/2014. (IV. 17.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
első világháborús emlékmű felújítására. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázat előkészítése érdekében szükséges lépéseket
megtegye.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
folyamatos

Kossa Lajos polgármester:
Döntött a kormány arról, hogy a visszamaradt Európa Uniós fejlesztési pénzek egy
részét elkülönítve, megnyitja ismét az országos főutak mentén építendő kerékpárutakra
vonatkozó pályázati ablakot. Így lehetőségünk nyílt arra, hogy benyújtsuk a Fehérvári út
még hátralévő szakaszára és a déli részen az Árpád utca és a Vak Bottyán utca közötti
részre a pályázatot. Feltétel volt, hogy jogerős építési engedéllyel rendelkezzen a
pályázó, tehát azonnal megkezdhető legyen a munka, és 2015. év végéig pénzügyi
elszámolással együtt be is tudja fejezni. Ez 100%-os támogatás, önrészt nem igényel,
minden feltételnek megfelelünk. Németh Lászlónénak, a Nemzeti Fejlesztési
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Minisztérium miniszterének is megérkezett a támogató nyilatkozata. A támogató
nyilatkozatból kitűnik, hogy akkor lehet megkeresni a KÖZOP irányító hatóságot, ha a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározott feltételes közbeszerzési eljárást lefolytattuk. Erre kérem a képviselőtestület felhatalmazását. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy
a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
47/2014. (IV. 17.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63-as számú országos főút
melletti abai kerékpárút hálózat fejlesztése érdekében megbízza a polgármestert a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározott feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó
intézkedések megtételére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Kossa Lajos polgármester:
Az abai II-es számú háziorvosi körzet ügyében kérem döntések meghozatalát a
képviselő-testülettől. Egyrészt Marada doktor úr felajánlott az Önkormányzat részére
bizonyos orvosi eszközöket, amelyeket ingyenesen a tulajdonunkba kíván adni, ezeket
az eszközöket pályázati forrásból vásárolta a doktor úr és az adott körzet betegeinek az
ellátását kell, hogy szolgálják meghatározott időig. Másrészt vannak még olyan
felszerelési tárgyak, amelyek a rendelőben vannak, ezeket doktor úr jelképes áron
eladásra kínálta fel a részünkre. Az előterjesztésben szerepelnek ezek az eszközök.
Fontos tájékoztatnom arról képviselőtársaimat, hogy az új orvos, Dr. Hegedűs János
András nem tudja elkezdeni a rendelését 2014. május 1-jétől jogi akadályok miatt.
Előreláthatólag 2014. július elsejétől kerül betöltésre a praxis, ezért két hónapon
keresztül, május 1. és június 30. között az önkormányzatnak kell ellátnia ezt a feladatot,
és működési engedélyt szereznie az ÁNTSZ-től, valamint finanszírozási szerződést
kötnie az OEP-pel. Egyeztettünk Pataky László doktor úrral, aki vállalta, hogy ebben a
két hónapban helyettesítéssel ellátja a körzetet. Kérem, hogy az előterjesztésben
szereplő szerződéseket hagyjuk jóvá. Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
48/2014. (IV. 17.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba II-es számú háziorvosi
körzet betegeinek zavartalan egészségügyi ellátása érdekében úgy határoz, hogy az
előterjesztésben foglalt tartalommal szerződést köt:
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a Pro Praxis Kft.-vel az előterjesztésben meghatározott eszközök ingyenes
átvételére, és az előterjesztésben meghatározott eszközök megvásárlására,



a Dr. Pataky és Társa Házi- és Üzemorvosi Bt.-vel az Aba II-es számú háziorvosi
vegyes körzet helyettesítéssel történő ellátására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

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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