Iktatószám: P-2702-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. március 29-i rendkívüli nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Németh László, Pukliné Tündik
Tünde, Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette távollévő jegyző helyett Képliné Molnár Ildikó igazgatási
és hatósági osztályvezető
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, dr. Pőcze Ferenc alpolgármester, Farkas Károly,
Horváth István és Szemerei Józsefné képviselők jelezték, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltságuk
miatt nem tudnak részt venni.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni és kérem,
hogy zárt ülés keretében személyes kérések megvitatását hagyja jóvá:
Napirendi pontok:
1. A jegyzői álláshely betöltésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. Az aljegyzői pályázat felfüggesztése
4. Az önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
5. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. A jegyzői álláshely betöltésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A testület 2010. március 22-i ülésén Szabóné Balogh Bernadette jegyző asszony kérését jóváhagyva
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hozzájárult jegyző asszony munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez
2010. május 31-i hatállyal. A képviselő-testület jegyző asszonyt felmentette a további munkavégzés
alól, ezért vált szükségessé a jegyzői álláshely pályáztatása. Képviselőtársaim kézhez kapták a
pályázati kiírást, kérem, hagyjuk ezt jóvá, hogy minél előbb megjelenhessen és a testület dönteni
tudjon. Ahogy jeleztem, a pályázati felhívásban is a testületi döntésnek megfelelően szerepel az,
hogy az állás június 1-i hatállyal tölthető be. Egyébként minden olyan feltétel szerepel benne, amely
törvényi előírás, illetve amely önkormányzatunk szempontjából fontos.
Németh László képviselő:
Aba szerteágazó partnerkapcsolataira tekintettel nem lenne célszerű a pályázati feltételek között
szerepeltetni az idegennyelv-ismeret meglétét, valamint a nagy munkabírást és az abai letelepedést?
Kossa Lajos polgármester:
Mindhárom javaslattal egyetértek, de megítélésem szerint ezeket a pályázatba nem lehet beépíteni,
de amikor a testületi ülésen meghallgatjuk a pályázókat, akkor ezeket a kérdéseket feltesszük, és ha
az egyéb feltételeknek is megfelel a pályázó, a kérdésekre adott válaszokat is figyelembe vehetjük.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a jegyzői munkakör betöltésére kiírandó pályázati felhívással egyetért az előterjesztésnek
megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
48/2010. (III.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Aba Nagyközség
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala j e g y z ő i munkakörének betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A munkavégzés helye :Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi F.
u. 12.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok: s helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§. (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:magyar állampolgárság,cselekvőképesség,büntetlen előélet, igazgatásszervezői,
vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés, legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
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közigazgatási versenyvizsga, kivéve, ha jogszabály ez alól felmentést ad.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett legalább öt éves
gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza
az eddigi munkakörök, tevékenységek leírását, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
vagy annak megkéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
a jegyzői munka ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyílt ülésen kéri
a pályázat megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 30 nap.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. június 1.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Aba Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi u. 12.)
A pályázat elbírálásának határideje: a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatról a Képviselő-testület
legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi ülésén dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06/22-593-015-ös telefonszámon lehet
kérni.
2) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kossa Lajos polgármester:
A testület szintén a 2010. március 22-i ülésén döntött arról, hogy a választási feladatok
lebonyolításával Major Istvánné okmányiroda-vezetőt bízza meg, illetve a jelenleg hatályos SZMSZ
szerint addig, - amíg a jegyzői álláshely nem kerül betöltésre - a jegyzői feladatokat a mindenkori
igazgatási és hatósági osztály vezetője látja el. Az Államkincstárral folytatott egyeztetés során azt
kérték, hogy a választási feladatokat a jegyző helyettesítésével megbízott személy lássa el, ezért
készítettük el az SZMSZ módosítását. Lényege, hogy az idevonatkozó bekezdést módosítanánk a
következőre: a jegyző helyettesítésével kapcsolatos feladatokat az okmányiroda mindenkori
vezetője látja el. Tehát név szerint Major Istvánné lenne az, aki a jegyzői álláshely betöltéséig
ezeket a feladatokat ellátja. Erről osztályvezetői szinten is egyeztettünk, illetve Major Istvánnét is
megkérdeztem, tudja-e vállalni ezeket a feladatokat, valamennyien egyetértenek a módosítással.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosításával az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot,
a következő rendeletet alkotta és határozatot hozta:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2010. (III. 30.) számú rendelete
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Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (V.15.)
számú rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
49/2010. (III.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. március 30. napjától a jegyző
helyettesítésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízza Major Istvánné okmányiroda vezetőt.

3) Az aljegyzői pályázat felfüggesztése
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
lényege, hogy létrehoztuk az aljegyzői státuszt a polgármesteri hivatalban, illetve ennek
megfelelően a testület pályázatot írt ki az aljegyzői álláshely betöltésére. Az önkormányzati tv.-nek
megfelelően az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a következőképpen rendelkezik:
a képviselő-testület a jegyző javaslatára a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint aljegyzőt nevez ki a
jegyző helyettesítésére és a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. Mivel csak a jegyző
javaslatára történhet az aljegyzői kinevezés, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy amíg új
jegyzője nem lesz a hivatalnak, addig függesszük fel az aljegyzői pályázatunkat.
Az új jegyző tesz javaslatot arra, hogy a hivatali feladatok tükrében szükségesnek tartja-e az
aljegyzői álláshely betöltését.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az aljegyzői pályázatot a jegyzői álláshely betöltéséig
felfüggeszti, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
50/2010. (III. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az aljegyzői pályázatot a jegyzői álláshely betöltéséig felfüggeszti.
4) Az önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
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Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testületnek minden év április 15-ig kell jóváhagynia az adott évre vonatkozó
közbeszerzési tervét. Jelenleg négy közbeszerzés része a tervünknek, ahogy az előterjesztésben is
szerepel, amennyiben további pályázataink is sikeresek lesznek a későbbiekben, akkor majd a tervet
módosítanunk kell.
Az egyik közbeszerzés, amelyet le kell folytatnunk az árubeszerzés területén, ez a TÁMOP-os
pályázathoz kapcsolódó tanulói laptopok beszerzése, a második: építési beruházás - a norvég-alapú
beruházás keretében az Aba Sámuel Általános Iskola tetőtér-beépítésére és bővítésére vonatkozik, a
harmadik a művészeti iskola és a gimnázium építésére, felújítására, a negyedik pedig a település
felszíni vízelvezetése. Kérem a testületet, hogy a kiadott előterjesztésnek megfelelően hagyja jóvá a
közbeszerzési tervünket.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervével egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:

51/2010. (III. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő–testülete megtárgyalta Aba Nagyközség Önkormányzata 2010. évi
összesített közbeszerzési tervét és a melléklet szerint elfogadta azt.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a közbeszerzési terv honlapon történő közzétételére.
Határidő: azonnal
5.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal kéri a képviselő-testületet, hogy a 2000. évi belterületi
felszíni vízelvezetés kapcsán elnyert TEKI pályázatból, amely 61.773.000 Ft volt a fel nem használt
158.976 Ft-ról hivatalosan mondjon le. Mivel ezt az összeget már nem tudtuk felhasználni, kérem a
képviselő-testületet, hogy határozatban is mondjon le róla.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2000. évi területi kiegyenlítést szolgáló pályázaton elnyert 61.773.000 Ft
támogatásból fel nem használt 158.976 Ft-ról a képviselő-testület lemond, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag –jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
52/2010. (III. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a belterületi felszíni
vízelvezetés beruházás megvalósítására 07001620K szerződésszám alatt kapott 61.773.000 Ft
támogatási összeg le nem hívott részének lemondásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza.
Aba Nagyközség Önkormányzata a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácstól a 2000. évben
belterületi felszíni vízelvezetési célra kapott 61.773.000 Ft támogatási összeg 158.976 Ft le nem
hívott támogatási összegéről lemond.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaimnak eljuttattam a Stratégiakutató Intézet vezetője által küldött e-mailt, melyben
arról tájékoztat bennünket, hogy a TÁMOP 5.5.1 pályázat keretében benyújtott pályázatunkat amely az abai és további Fejér megyei települések vonatkozásában közösség- és
demokráciafejlesztést tűzött ki célul - március 16-án befogadták, és napokon belül várható az
elbírálása. Kevés pályázat érkezett be, jó esélyünk van a támogatás elnyerésére.
Februárban az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz – mint
ismeretes az abai önkormányzat a soponyai iskola felújítására, a soponyai önkormányzat pedig az
abai óvoda felújítására pályázott 20-20 millió Ft összegben -, örömmel tájékoztatok mindenkit arról,
hogy mind az abai, mind a soponyai önkormányzat 10-10 millió Ft támogatásban részesült, tehát
egy csökkentett tartalmú beruházást tudunk megvalósítani, de ez az összeg is nagyon fontos és
örömteli.
Az E-ON tájékoztatott bennünket arról, hogy április folyamán több napon keresztül felújításokat
végeznek az abai hálózaton és a külterületi részeken, a jobb energiaellátás érdekében. Lesznek
olyan napok, amikor 8-16 óra között a teljes település áram nélkül lesz, más napokon pedig
részleges áramszünet lesz.
Több helyre tájékoztatókat helyeztünk el, illetve az E-ON is értesítette a lakosságot, mindenkit arra
kérek, hogy lehetőleg úgy ütemezze a munkáját, hogy ez az áramszünet a lehető legkevesebb
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problémát okozza számára.
Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a jelzett személyi kérések megtárgyalása céljából zárt ülést rendeljünk el, aki ezzel
egyetért, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
53/2010. (III. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete személyi kérések megtárgyalása végett zárt ülés tartását
rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
távollévő jegyző helyett
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