JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-i ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László,
Mercsek György, Németh László, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné
képviselő
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiányzik Varga Istvánné képviselő,
aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud a mai ülésen részt venni.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Abai Gimnázium és Kollégium megbízott igazgatója kinevezésének meghosszabbítása
2. Étkezési térítési díjak jóváhagyása
3. Az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének
megválasztása
4. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
1.

Abai Gimnázium
meghosszabbítása

és

Kollégium

megbízott

igazgatója

kinevezésének

Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület egy évvel ezelőtt bízta meg Szilasy Györgyöt az Abai Gimnázium és
Kollégium megbízott igazgatójának. A törvények szerint lehetőség van még egyszer
megbízni, és jövőre kell majd pályáztatni az állást. Az előterjesztésben az igazgató úr egy
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beszámolót készített, én szeretném felkérni, hogy tájékoztasson bennünket szóban is az eddig
elvégzett munkákról.
Szilasy György megbízott igazgató:
Köszöntöm a tisztelt képviselő-testületet. Egy hét múlva megkezdjük a tevékenységünket,
tehát szeptember elsejével elindul az Abai Gimnázium és Kollégium. Én azt gondolom, hogy
nagyon nagy munkát végzett az önkormányzat és a dolgozók is. Először szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki segített abban, hogy idáig eljutottunk. Annak ellenére, hogy az
iskolabővítés nem indult el, mégis sikerült alkalmas helyet találnunk a diákok tanítására. A
beszámolóhoz sok kiegészítést nem szeretnék tenni, de szeretném elmondani, hogy túl
vagyunk a „fecsketáboron”, amit a Szigetközben rendeztünk meg. A szülőktől folyamatosan
kapjuk a jó véleményeket, és hogy nagyon jól érezte magát mindenki. A létszámunk nem
változott a beszámolóhoz képest, 14 kollégistánk van, a többiek pedig bejárók. Nagyon örülök
neki, hogy van olyan diákunk, aki lassan abai lesz, mert ideköltöznek a szülőkkel. Egy
kiegészítést szeretnék elmondani, hogy a kezdéshez szükség van pedagógiai programra, amit
el is készítettünk, és szeretném a testületnek átadni, és kérem az oktatási bizottságot, hogy
tárgyalják meg, nézzék át a pedagógiai programunkat, és terjesszék jóváhagyásra a képviselőtestület elé. Szeretettel meghívóm a képviselő-testületet szeptember 1-jén a Szent István
király téren tartandó megnyitónkra. Kérem önöket, hogy hosszabbítsák meg a kinevezésemet.
Csép Györgyné alpolgármester:
Én végigolvastam a beszámolót, és nagyon örülök neki, hogy olyan embereket tudtak
megnyerni, akik országosan elismert szakemberek, és országosan elismert a munkájuk.
Szemerei Józsefné képviselő:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A beszámolóval kapcsolatban annyit szeretnék elmondani,
annak ellenére, hogy sok nehézség árán indult a Gimnázium, én bízom abban, hogy
zökkenőmentesen fog tovább működni. Szeretném megkérdezni, hogy a kollégium
önköltséges áron fog-e működni, hogyan lesz biztosítva az étkezés, és melyik intézményben
lesz az oktatás.
Szilasy György megbízott igazgató:
Pillanatnyilag az oktatást a „Kultúr” Közösségi Házban szervezzük meg, és majd ha a Sárvíz
Művészeti Alapiskolában megindul a felújítás, akkor ott fogunk termet kapni. Menzát fognak
kapni a gyerekek, ebédet a Fórum Étteremben, reggelit és vacsorát pedig a Vörös Kakas
fogadóban, ahol a szállásuk is lesz. A napi étkezés összesen 1700 Ft, a kollégiumi havi díj
pedig 5700 Ft lesz. Ezt az összeget a szülők vállalták, és tudomásul vették. Természetesen, ha
lesz lehetőség arra, hogy az önkormányzat támogasson minket, akkor ezt majd szívesen
fogadjuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó helyük lesz, és jól fogják érezni magukat.
Szeretném elmondani, hogy van új támogatónk, egy multinacionális cég, aki irodaszerekkel
támogatott bennünket. Azt az ígéretet tették, hogy további segítséget is fognak nyújtani.
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Kossa Lajos polgármester:
Szeretném elmondani az iskolai bútorokkal kapcsolatban, hogy a pályázaton nyert céggel
egyeztettünk, és bizonyos elemeket már jövő héten le fognak szállítani az intézmény részére.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Szeretném felkérni Szilasy Györgyöt, nyilatkozzon arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy
megválasztása nyílt ülésen történjen.
Szilasy György megbízott igazgató:
Igen, hozzájárulok.
Aki egyetért azzal, hogy Szilasy Györgyöt 2008. szeptember 1. napjától 2009. június 30.
napjáig, határozott időre az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával
megbízzuk, illetményét a közalkalmazotti törvény idevonatkozó rendelkezései
figyelembevételével határozzuk meg, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal – egy tartózkodással – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
77/2008.(VIII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Szilasy Györgyöt 2008. szeptember 1. napjától 2009.
június 30. napjáig, határozott időre az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói feladatainak
ellátásával megbízza, illetményét a közalkalmazotti törvény idevonatkozó rendelkezései
figyelembevételével bruttó 225.425,- Ft-ban határozza meg. A magasabb vezetőt az
idevonatkozó jogszabályok alapján a pótlékalap 200. %-ának megfelelő, azaz bruttó 40.000,Ft vezetői pótlék illeti meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízott igazgatóval a kinevezés
módosítását hajtsa végre.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.
2.

Étkezési térítési díjak jóváhagyása

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az önkormányzat tulajdonában lévő Fórum Étterem üzemeltetője keresett meg bennünket,
hogy szükségesnek tartja az étkezési térítési díjak emelését, a nyersanyagárak és egyéb
közüzemi díjak emelkedése miatt. Utoljára tavaly augusztusban kért emelést az üzemeltető. A
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képviselő-testület részletesen megkapta az árakról szóló tájékoztatót. A rezsiköltséget az
önkormányzatnak kell fizetnie a törvény alapján. Ezt nem lehet áthárítani a szülőkre.
Az emelést követően, például az óvoda esetében 383 Ft + ÁFA, az iskolai ellátás 0-10 éves
korig 290 Ft + ÁFA, 10 éves kor felett 318 Ft + ÁFA, a szociális ellátottak esetében 442 FT +
ÁFA lesz az étkezési térítési díj. Az áfa mértéke 20%, a rezsi költséget pedig az
önkormányzat fizeti az étterem felé. Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a
rendeletet.
Kasó László képviselő:
Szeretném kérdezni, hogy a tartozást az étterem felé mikor fogjuk kifizetni?
Kossa Lajos polgármester:
Jövő héten ki fogjuk fizetni.
Kossa Lajos polgármester:
Aki 2008. szeptember 1-jétől az étkezési térítési díjak emelésével az írásos előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

10/2008.(VIII. 29.) számú
rendelet
az önkormányzat intézményeinél fizetendő étkezési térítési díjak mértékéről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének
megválasztása

Kossa Lajos polgármester:
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármesterré választása miatt a bizottság elnöki tisztsége megüresedett,
ezért van szükség új elnök megválasztására. Előzetes egyeztetés után én Pukliné Tündik
Tünde képviselőt javasolom a bizottság elnöki tisztségére.
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Szeretném felkérni Pukliné Tündik Tünde képviselőt, nyilatkozzon arról, vállalja-e a
jelöltséget és hozzájárul-e ahhoz, hogy megválasztása nyílt ülésen történjen.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Igen, vállalom a jelöltséget és hozzájárulok a nyílt ülésen való döntéshez.
Aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnökének Pukliné Tündik Tündét válasszuk meg, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egy tartózkodással – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

78/2008.(VIII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő
Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének Pukliné Tündik Tündét megválasztotta.

és

3. Bejelentések:
Kossa Lajos polgármester:
A szennyvízberuházással kapcsolatban szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a
bank szabadság miatt a mai napra halasztotta a hiteldöntést. Polgármester társaimmal és a
pénzügyi bonyolítókkal holnap fogunk találkozni, hogy az egyéb teendőket egyeztessük. Én
bízom benne, hogy most már felgyorsulnak az események.
Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a múlt hét folyamán egy cég képviselői házi bekötések
ügyében járták a falut, és több házba is bekopogtattak. Beszéltem a cég vezetőjével, hogy
amíg nem tisztázódnak a dolgok ne kössenek ilyen szerződéseket.
Jövő hétre elkészül a vagyonhasznosítási rendeletünk, valamint a tartozásokkal kapcsolatban
is elkészül az intézkedési terv, ezért ezeket jövő héten testületi ülés keretében szeretném, ha
megbeszélnénk.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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