JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 28-i nyílt 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
Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az abai Hétszínvirág Óvoda, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az
Abai Gimnázium és Kollégium valamint az Aba Sámuel Általános Iskola alapító
okiratának módosítása
Az Abai Gimnázium és Kollégium pedagógiai programjának elfogadása
Az oktatási intézmények tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatója
Tájékoztató Aba Nagyközség Önkormányzatának likviditási helyzetéről
Az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások helyi
szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) számú rendelet módosítása
Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet
elfogadása
Bejelentések

Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjára tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
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1. Az abai Hétszínvirág Óvoda, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az
Abai Gimnázium és Kollégium valamint az Aba Sámuel Általános Iskola alapító
okiratának módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban sor került
valamennyi intézményünk alapító okiratának felülvizsgálatára. Ezt egyrészt a törvényi
változás tette szükségessé, ugyanis a 2008. évi költségvetési törvény úgy rendelkezik, hogy
akkor igényelhetünk normatív támogatást a sajátos nevelési igényű gyermekek után, ha az
intézmény alapító okirata tartalmazza, hogy milyen jellegű a fogyatékosság típusa.
Valamennyi alapító okiratot felülvizsgáltunk és a szükséges módosításokat megtettük. Abán a
leggyakoribb az érzékszervi, testi és értelmi fogyatékosságú gyermekek oktatása.
Egyúttal egyéb változások is átvezetésre kerültek, melyek a következők:
A Hétszínvirág Óvoda alapító okiratában az 5.) pontban a csoportok számát tízre
csökkentettük, melyben benne van a soponyai óvoda csoportszáma is. Az abai óvoda eddig
nyolc csoporttal működött, de a létszámleépítés miatt csökkenteni kellett, melynek
következtében hét csoport működik. Az általános iskola esetében szintén feltüntettük az
oktatott SNI-s tanulók fogyatékossági típusait, illetve az iskolaotthonos nevelési oktatást. A
művészeti iskolánál hosszas egyeztetés után sajnos meg kellett szünteti illetve szüneteltetni
tanszakokat. Felkérem Tömör Zsuzsanna igazgatót, hogy tájékoztasson bennünket a
változásokról.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
Az előterjesztés 1.) pontjában a megszüntetésre kerülő telephelyeket soroltam fel, melyek a
következők: Kincsesbánya, Sárbogárd, Szabadbattyán. Kálozon és Sárkeresztúron
szüneteltetésre kerülnek az előterjesztésben felsorolt szakok. Mivel a kiváló minősítést ezekre
a szakokra már megkaptuk, nem szeretnénk őket teljesen megszűntetni. Esetleg később
újraindíthatóak, és akkor nem kell újra minősíteni, csupán az alapító okiratot kell módosítani.
Abán a tavalyi év során megszűnt a zongora oktatás, mert az iskolának nem volt megfelelő
végzettségű oktatója, viszont ezt idén újra szeretnénk indítani.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratát is módosítani kellett, illetve elvégeztük a
szükséges pontosításokat. A 13. pontban szereplő, az intézmény feladatellátását szolgáló
vagyon körébe bekerült az intézmény ideiglenes telephelye, a „Kultúr” Közösségi Ház. Az
alaptevékenységek körét kiegészítettük a diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtással a sajátos
nevelési igényű tanulók számára. Felsorolásra került továbbá, hogy milyen sajátos nevelési
igényű gyermekeket tudnak fogadni az intézményben.
Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el az alapító okiratok módosítását.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

79/2008. (VIII. 28.) számú
Határozat
az abai Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az abai Hétszínvirág Óvoda
módosítását az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá:

Alapító Okiratának

1./ Az alapító okirat 5.1. pontjában a csoportok száma 10-re változik
2./ Az alapító okirat 5.2. pontjában a felvehető legmagasabb gyermeklétszám
300 főre változik
3./Az alapító okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
-

-

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. szeptember 1.

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Sámuel Általános Iskola alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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80/2008. (VIII. 28.) számú
Határozat
az Aba Sámuel Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Aba Sámuel Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá:
1./ az alapító okirat 2.1.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
- iskolaotthonos nevelés-oktatás
2./ az alapító okirat 2.1.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
-

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. szeptember 1.

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

81/2008. (VIII. 28.) számú
Határozat
a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá:
2008. szeptember 1. napjától a következő telephelyek és szakok megszüntetéséről
határoz a Képviselő-testület:
Kincsesbánya: néptánc
Sárbogárd: néptánc
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Szabadbattyán: néptánc, kerámia
Szünetel:
Káloz: testilműves, fatárgykészítő, vizuális alapismeretek, furulya, fuvola
Sárkeresztúr: néptánc
Újrainduló szakok:
Aba: zongora
Létszámok:
Maximális tanulólétszám: 912 fő
Aba
288 fő
Iszkaszentgyörgy:
96 fő
Káloz:
96 fő
Polgárdi:
72 fő
Sárkeresztúr:
72 fő
Szabadegyháza:
96 fő
Székesfehérvár:
120 fő
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. szeptember 1.

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

82/2008. (VIII. 28.) számú
Határozat
az Abai Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának módosításáról
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá:
1./ Az alapító okirat 9.8. pontja az alábbiak szerint változik:
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Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
-

nyelvi előkészítő oktatás

2./ Az alapító okirat 9.10. pontja az alábbiak szerint változik:
Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára
3./ Az alapító okirat 9.11. pontja az alábbiak szerint változik:
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége
4./ Az alapító okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
az abai 402/1. hrsz-ú, 8127 Aba, Rákóczi u. 4/a. sz. alatt fekvő - tanulók oktatására
szolgáló –, a Gimnázium intézményegység elhelyezésére szolgáló,
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. szeptember 1.

2. Az Abai Gimnázium és Kollégium pedagógiai programjának elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
Felkérem Szilasy György megbízott igazgatót, hogy tájékoztasson bennünket az Abai
Gimnázium és Kollégium pedagógiai programjáról.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium megbízott igazgatója:
Az intézmény működésének feltétele egy pedagógiai program, melyet a képviselő-testület már
előzetesen kézhez kapott. A pedagógiai program több részből tevődik össze. Tartalmazza a
nevelési programot, tevékenységet. A tárgyi és személyi feltételek most álltak össze, ezeket
szintén tartalmazni fogja a program. Kérem a képviselő-testületet, fogadja el a programot
annak érdekében, hogy működésünket törvényesen meg tudjuk kezdeni.
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Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta az Abai Gimnázium és
Kollégium pedagógiai programját. Szakmailag jól felépített programot dolgozott ki az
igazgató úr, mely két részből tevődik össze: egy nevelési programból és egy helyi tantervből.
A nevelési program tartalmazza azokat az elképzeléseket, feladatokat, melyeket meg
kívánnak valósítani, nagy hangsúlyt helyezve a tehetséggondozásra. Az is megállapítható,
hogy a szülőkkel, tanulókkal, kollégákkal jó együttműködésre törekszenek. A program
második részét a helyi tanterv képezi, amely évfolyamokra lebontva tartalmazza azokat a
tantárgyakat, órákat, melyeket kötelező megtartani, milyen tankönyvből tanulnak, mik a
tantárgyi követelmények és az érettségi vizsga követelményei. Fontosnak tartjuk, hogy az
oktatási intézmények között jó viszony alakuljon ki, ezért szeretném kérni, hogy mindenki
segítse az új intézmény elindulását. Biztos vagyok abban, hogy az itt tanuló gyermekek és
tanárok meg fogják ezt hálálni. Az oktatási bizottság támogatja, és elfogadásra javasolja a
pedagógiai programot.
Kasó László képviselő:
Az oktatási törvény a pedagógiai programmal kapcsolatban azt írja elő, hogy a nevelő testület
fogadja el, és a fenntartó hagyja jóvá, írásos szakértői vélemény kell hozzá. Szeretném
megkérdezni, hogy megvan-e ez az írásos vélemény?
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium megbízott igazgatója:
Megkérdeztem az Oktatási Minisztériumban, hogy induló iskolánál hogyan működik ez, de
sajnos nem kaptam egyértelmű választ. Véleményem szerint ettől függetlenül
véleményeztetni kell. Lehetőség van arra, hogy ezen feladatra szakértőt kérjünk fel. A
programot szóban véleményeztettem egy szakértővel, írásos jelentés nem áll rendelkezésemre.
Kérem az önkormányzatot, hogy készíttesse el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium pedagógiai programját az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, azzal a kitétellel, hogy a szükséges szakértői vélemény és az egyeztetések
lefolytatása szeptemberben lebonyolításra kerüljön, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egy tartózkodással – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

83/2008. (VIII. 28.) számú
Határozat
az Abai Gimnázium és Kollégium pedagógiai programjának jóváhagyása
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Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium pedagógiai
programját megtárgyalta és jóváhagyja azt azzal a kitétellel, hogy 2008. szeptember hónapban
a szükséges szakértői vélemény be kell szerezni, a szükséges egyeztetéseket le kell folytatni.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. szeptember 30.

3. Az oktatási intézmények tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatója
Varga Istvánné, az abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottság ülésén részletesen megtárgyaltuk a
legapróbb problémákat is, melyek közül kettőt szeretnék kiemelni. A nyár folyamán az
önkormányzat határozatát végrehajtottuk, melynek következtében egy csoport megszüntetésre
kerül és hét csoportba lettek elosztva a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy átlag feletti létszámmal
fognak a nevelők dolgozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindent el fogunk követni, hogy
az oktatás-nevelés továbbra is színvonalas legyen, és a takarékosságra is odafigyelünk.
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Az írásos beszámolót képviselőtársaim kézhez kapták. Mind a személyi, mind a dologi
feltételek rendelkezésre állnak a tanév zökkenőmentes megkezdéséhez. Két álláshelyet kellett
megszüntetni, egy gyógypedagógiai asszisztens és egy gyógypedagógus személyében.
Szeptembertől két új tanár fog dolgozni, de a 42-es létszámkeret megmaradt. Sajnos
gondjaink is adódnak. A tornaterem beázik, amelyre megoldást kell keresni. A másik, hogy
mivel az iskola 1983-ban épült, sok berendezés elavult. Gyakoriak a dugulások, csőtörések.
Szükség lenne egy gépészeti felújításra. Összességében azonban a tárgyi és személyi
feltételek rendelkezésre állnak az induláshoz.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
Egy asszisztensi állás, továbbá több vidéki tanszak megszüntetésre került az intézményben,
Kevesebb csoporttal, kevesebb óraszámmal fogunk indulni. Ennek ellenére bízom benne,
hogy a gyermekek létszáma nem fog csökkenni. Az intézményi bevételek növelése érdekében
bevezettük az eszközhasználati díjat, és minden vidéki tanszakon kértük az önkormányzatok
anyagi segítségét is.
Kossa Lajos polgármester:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalta a napirendet,
felkérem Bor József Dezső elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta az intézményvezetők írásbeli tájékoztatóját, illetve szóbeli
kiegészítéseket meghallgatta. Megállapítható, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére mindegyik
intézmény felkészült a tanévkezdésre. Szeptemberben összesen 1330 tanuló kezdi meg a
tanulmányait az abai intézményekben. Úgy gondolom, hogy ez nagy feladatot jelent mindenki
számára. Törekedni kell arra, hogy a hiányosságokat a tanulók, gyermekek ne érezzék meg és
ugyanolyan jó tanévet zárjunk, mint tavaly.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Kasó László iskolaigazgatótól szeretném kérdezni, hogy a legfontosabb megoldandó
problémákra van-e valamiféle kalkuláció?
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
A dugulásokra és a tornaterem beázására mindenképpen megoldást kell találni. Nagyon sok
segítséget kapunk a helyi szakemberektől is a különböző felújításoknál. Szükség lenne a
jövőben nyílászáró cserére, külső szigetelésre, radiátor cserére, akadálymentesítésre is.
Bízunk benne, hogy lesz olyan pályázati lehetőség, ami ezen gondok megoldásához segítséget
nyújthat. Szeretném elmondani, hogy az iskola dupla kihasználtsággal üzemel.
Németh László képviselő:
Tömör Zsuzsanna igazgató asszonytól szeretnék kérdezni. Említette, hogy a vidéki
tanszakokat az önkormányzatok anyagilag támogatni fogják. Lehet már tudni azt, hogy
milyen összegekkel és a normatív támogatás mire elegendő?
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
A normatívából ki tudjuk fizetni a munkabéreket, a pályázaton nyert közel 5.000.000. Ft-ot
pedig eszközbeszerzésre fogjuk fordítani. Polgárdi Város Önkormányzata 310.000,- Ft-tal,
Szabadegyháza 1.400.000,- Ft-tal fog, Sárkeresztúr pedig 100.000,- Ft-tal támogatni minket,
Káloz 300.000,- Ft-tal járul hozzá az iskola működéséhez, Sárszentágota még nem mondott
összeget, 100.000. Ft-ot kértünk. Székesfehérváron nincs ráfizetésünk, útiköltséget se kell
fizetnünk, ezért ott nem kértünk támogatást.
Farkas Károly képviselő:
Az óvoda tájékoztatójában olvastam, hogy nincs pénz a dolgozók üzemorvosi vizsgálatára.
Erre mindenképpen megoldást kell találni.
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Varga Istvánné óvodavezető:
Igen, ezért mondtam, hogy mindenképpen segítségre lesz szükségünk, de a tanévkezdés
zökkenőmentes lesz.
Kasó László igazgató:
Az iskolai dolgozóknak is hamarosan el kell menni egészségügyi vizsgálatokra.
Kossa Lajos polgármester:
Ilyen nehéz indulás még nem volt az intézmények életében, én kérek mindenkit, hogy tegyünk
meg mindent, ami tőlünk telik az oktatás-nevelés színvonalának megtartása érdekében.
Aki az oktatási intézmények tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

84/2008. (VIII. 28.) számú
Határozat
az abai oktatási intézményeinek tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatójának elfogadása
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat abai oktatási intézményeinek
tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.

4. Tájékoztató Aba Nagyközség Önkormányzatának likviditási helyzetéről
Kossa Lajos polgármester:
Amint az már korábban is szóba került, az önkormányzat igen komoly likviditási
problémákkal küzd. Az év elején több lépést próbáltunk tenni a likviditási helyzet javítása
érdekében, amelyek egy részét már végrehajtottuk, illetve döntött a képviselő-testület az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásáról is. Az önkormányzatnak jelenleg
108.000.000,- Ft-os tartozása van, melyben egy nagyobb összegű beruházás is szerepel.
Mindenképpen nagyon komoly és gyors intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy ki
tudjuk fizetni az elmaradt számlákat. Az előterjesztésben szereplő intézkedési javaslat nem
ismeretlen a képviselő-testület előtt. Sürgősen értékesíteni kell az ingatlanokat, és további
költségcsökkentéseket kell végrehajtani, hogy az egyensúly helyreálljon. A befolyó
bevételeinkből a fennálló hiteleket is törleszteni és csökkenteni kell a kamatkiadások
csökkentése érdekében. Az év elején meghozott intézkedések hatása ezután fog csak

10

megjelenni a költségvetésben, mint például a létszámleépítés, de ennek ellenére még további
intézkedéseket is végre kell hajtani, hogy a likviditásunk helyreálljon. A napirendi pontot a
Pénzügyi Bizottságnak is meg kell tárgyalni, és javaslatot kell tennie a megoldásra.
Farkas Károly képviselő:
A napi kiadásainkra sincs elegendő forrás? Mekkora ez az összeg, változott-e az összeg? A
szállítói tartozások mennyivel haladják meg a hatvan napot? A képviselő-testület június 26-án
döntött arról, hogy megkezdi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítését. Ebben
történt előrelépés?
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
Az első kérdésre azt tudom mondani, hogy érződik már a költségvetési megszorítások hatása.
A második kérdésre azt tudom válaszolni, hogy a tavalyi évről áthúzódó hatvan napon túli
kifizetetlen számlák többségét már sikerült kiegyenlíteni, egy nagyobb beruházási
számlatartozásunk van, amely még a tavalyi évből származik.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban elkezdtük átnézni a forgalomképes ingatlanok listáját,
és megkértük a földhivatalból az összes tulajdonunkban lévő ingatlan listáját. Az új
lakásértékesítési rendeletet is el kell majd fogadnunk, az ehhez kapcsolódó pályázati kiírás
elkészült.
Kasó László képviselő:
Az elmaradt étkezési jegyeket meg fogjuk kapni? Úgy tudom, hogy az jár, de a képviselőtestület korábban úgy döntött, hogy június 1-jétől megvonja. A soponyai iskola és óvoda
esetében az általuk átutalt összeg elég a működési kiadásaik fedezésére? Szeretnénk, ha a
kialakított jó kapcsolatunk fennmaradna ezzel a két intézménnyel.
Kossa Lajos polgármester:
A soponyai iskolának és óvodának természetesen rendezni fogjuk a tartozásait. Az étkezési
jegyek a képviselő-testület döntése értelmében júniusig jártak.
Kasó László képviselő:
Szeretném, ha az elmaradt útiköltségeknek, minőségi béreknek, megbízási díjaknak legalább
egy része ki lenne fizetve. Összesen 1.500.000,- Ft-ról lenne szó.
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Farkas Károly képviselő:
Többet vártam ettől a beszámolótól. Például a kettes pont úgy végződik, hogy a tervezett
intézkedést haladéktalanul meg kell kezdeni. Többségükről már júniusban döntöttünk, de nem
történt semmi. A HYPO bankkal felvettük a kapcsolatot?
Kossa Lajos polgármester:
A bank ígéretet tett a helyzet közös rendezésére.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Szóban valóban ígéretet tettek. Fontos feltételként határozták meg egy olyan középtávú
pénzügyi stratégia kidolgozását, ami garantálja azt, hogy a kötvénytőke kifizetése után, ezen
értékesítés miatt kieső bevételeket tudjuk pótolni, az intézményeknél, átszervezéseket fogunk
végrehajtani, és kiadáscsökkentő lépéseket fogunk meghozni.
Farkas Károly képviselő:
Tegyük fel, hogy sikerül eladni az ingatlanokat. A bevételből le kell vonni a jelenlegi
tartozásokat, az ajánlásban szereplő hitelkeretet, a napi feladatokra fordítandó összegeket. Ha
mindezt elvégezzük, el fog fogyni a pénzünk. Ezután hogyan folytatjuk? Ugyanúgy fel fognak
halmozódni a számlák, ugyanúgy lesz havi 15.000.000. Ft mínuszunk. Megint csak számolás
kérdése, hogy melyik lesz az a hónap, amikor azt kell mondani, hogy nincs tovább. Én úgy
gondolom, nem lesz megfelelő megoldás és nincs elképzelés. Több képviselőtársammal
együtt azt indítványozzuk, hogy azonnal bízzunk meg egy válságkezelésben jártas szakembert
vagy céget, akinek a feladata terjedjen ki az alábbiakra:
Jelenlegi helyzet bekövetkezésének okai, alternatívák kidolgozása a problémák lehetséges
kezelésére, rövid, közép, és hosszú távú pénzügyi terv kidolgozása. A felelős legyen dr. Pőcze
Ferenc. Szükség van arra, hogy végre tisztán lássunk, és tudjuk, mit kell azért tenni, hogy
kilábaljunk a gondokból.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ha mindent visszafizetünk, az alapvetően javítja a havi szintű működést. Nem tartanám
célszerűnek, hogy ebből az összegből a működési kiadásokra, tehát intézmények, hivatal
működésére fordítsunk. Pontosan az a probléma, hogy ilyen összegeket erre költünk.
Véleményem szerint a bank is ilyen stratégiát vár tőlünk. Szerintem a bank csak ahhoz fog
hozzájárulni, hogy a kiadásainkat, hitelállományunkat csökkentsük, a befolyó összegeket
letéti számlára rakjuk, nem pedig az étkezési jegyek, megbízási díjak kifizetéséhez.
Mindenképpen szükség van arra, hogy ezeket az igényeket, feltételeket írásba foglalja a bank
annak érdekében, hogy a megfelelő irányba induljunk el.
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Mercsek György képviselő:
Az intézmények átvilágítása hol tart?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Kaptunk már egy ajánlatot, amire válaszoltunk is, amelyben felsoroltuk, hogy milyen
kiegészítéseket kérünk az átvilágításhoz. Hamarosan megküldik az észrevételeket tartalmazó
végleges szerződés tervezetét.
Mercsek György képviselő:
Szerintem nagyon fontos, hogy ebből az alapállásból induljunk ki, mert erre szükségünk van
ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Az intézmények finanszírozásával kapcsolatos kérdésekről
csak ezután kell döntenünk. Ne forduljon elő többé az, hogy hitelből oldjuk meg az
intézmények finanszírozását. Össze kell állítani a programtervet arra vonatkozóan, hogy mit
akarunk megvalósítani a településen, ezekre kell törekedni, a szennyvízberuházást pedig
azonnal folytatni kell. Sajnos az iskolabővítés egyelőre függőben van, most nem is tudunk
döntést hozni ennek kapcsán. A szennyvízberuházással kapcsolatban hallhatunk valami jó
hírt?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Megbízást az átvilágításra még nem adtunk, csak egy ajánlatot kaptunk rá.
Mercsek György képviselő:
Mennyi idő alatt lehet ezt lebonyolítani? Mennyibe kerül?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A szerződéstervezetben óradíj volt megjelölve, 10.000. Ft/óra. Kedvezményként 10%-ot
elengedtek, mivel már dolgoztak nálunk korábban. 30 nap alatt fogják elkészíteni az anyagot.
Farkas Károly képviselő:
Javasolom, hogy több ajánlatot kérjünk be sikerdíj-elszámolással.
Kasó László képviselő:
Az egész önkormányzat átvilágításra kerülne?
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Igen.
Kasó László képviselő:
Azt javasolom, hogy az intézmények működjenek fejkvótából. Volt már ilyen javaslatom
régebben is, de akkor tudomásul kell venni, hogy lesz olyan intézmény, amelyik bezárhat, lesz
amelyik csak látszat működést fog végezni, mert kevés lesz a gyereklétszám. Meg kell
gondolni. A kiadásokat azonban mindenképpen csökkenteni kell. Van olyan lehetőség is,
hogy intézményt átszervezzünk, csoportokat összevonjunk. Sajnos ezt szeptember 1. és június
11. között nem lehet megtenni, a nyáron kellett volna elvégezni. Az iskola a tavalyi év során
is csak azt csinálta, ami kötelező jellegű, semmi plusz dolgot nem végeztünk.
Szemerei Józsefné képviselő:
Minden vezető azt mondja, hogy nem végez plusz dolgot. Akkor hogyan lett ennyi hiány?
A 100 millió Ft-os hiány miből jelentkezett?
Kasó László képviselő:
A normatív támogatás nem elég az alapműködésre. Ha csak a normatíva fedezné a működési
kiadásokat, akkor az iskola a mostani teljesítményének 90%-án, az óvoda a 20%-án működne.
Pontosan meg van határozva az oktatási törvényben, hogy kinek, mennyi órát kell tartani.
Varga Istvánné képviselő:
Az önkormányzatnak vannak kötelező és nem kötelező feladatai. El szeretném mondani, hogy
mekkora az a gyereklétszám, amelyet kötelező ellátni. Minden három évet betöltött gyereket
fel kell venni az óvodába. Mi elköteleztük magunkat - persze régen több lehetőséget kaptunk hogy a gyereket nevelni fogjuk, és a tudását viszi haza is, ezáltal az egész társadalmat tudjuk
nevelni. Magam részéről mindent megpróbálok megtenni ezért. Nem hiszem, hogy csak az
intézmények miatt jutottunk idáig. Nem csak itt kell a hibákat keresni. Értékesítsük a
vagyonunkat, növeljük a bevételeket, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy tovább
tudjunk lépni. A nyár folyamán én is mindent megtettem, hogy zökkenőmentes legyen az őszi
indulás. Én óvodai szakember vagyok, nem pénzügyi, de kérem, hogy haladéktalanul
történjenek meg azok az intézkedések, amelyekkel a bevételeinket növelni lehet.
Kossa Lajos polgármester:
A határozati javaslattal egyetértek, de szeretnék hozzászólni a kialakult vitához. Egyrészt
mindig elmondtam, és ezt kérném a képviselőtársaimtól is, hogy alapvetően nem szabad megítélésem szerint - normatívában gondolkodni. A normatívát az önkormányzat valóban
meghatározott feladatokra kapja, de nincs felhasználási kötelezettsége. Az önkormányzati
bevételek normatívából, egyéb állami támogatásokból, és saját forrásokból tevődnek össze.
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Teljes mértékben egyetértek azzal is, hogy az átvilágítást nem az intézményekre kell
leszűkíteni, de azt is látnunk kell, hogy vannak kötelező és önként vállalt feladatok. Az
intézményeknél is felvállaltunk sok mindent a kötelező feladatokon túl is, amely tudatos
felvállalás volt, és mindenki tudja, hogy mi volt a célunk ezzel. Voltak pluszjuttatások is,
ezeket kell megvizsgálni, és az intézményeken túl is van nagyon sok olyan önként vállalt
feladata az önkormányzatnak, amiket meg kell vizsgálni és adott esetben meg kell szüntetni.
Az is látszik, hogy a működéssel kapcsolatban van nagyon sok olyan probléma, amelyek
megoldására a megfelelő lépéseket meg kell tenni. Bíztunk abban is, hogy a helyi bevételeink
nőni fognak. Sajnos ez nem így történt, közben pedig van egy nagyon komoly kamatkiadása
is az önkormányzatnak, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy ilyen problémákkal
küszködünk. A megoldás, amiről már többször is beszéltünk, a jövőkép felülvizsgálata és egy
teljes pénzügyi átvilágítás, nemcsak az intézményekben, hanem mindenhol. Meg kell találni a
kompromisszumos megoldást. Sajnos ennek érdekében sok mindent fel kell adnunk, ez
egyértelműen látszik. Az intézkedéseket azonban kell meghozni. A fejlesztések kapcsán is
elmondható, hogy sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, ennek is több
oka van. Az átvilágítás kapcsán elkészülő anyag - megítélésem szerint - mindenre pontosabb
választ fog adni, támpont lesz a képviselő-testület számára, amelyből ki lehet indulni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A teljes működésről beszélek én is, nemcsak az intézményekről.
Mercsek György képviselő:
Hosszú távon is meg kell határozni az elképzeléseinket, hogy biztosított legyen az egyensúly.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem Farkas Károlyt, hogy olvassa fel még egyszer a határozati javaslatát.
Farkas Károly képviselő:
A képviselő-testület haladéktalanul bízzon meg egy válságkezelésben jártas pénzügyi
szakembert, vagy céget, akinek a feladata terjedjen ki az alábbiakra:
Jelenlegi helyzet bekövetkezésének okai, alternatívák kidolgozása a gondok lehetséges
megoldására, rövid, közép, és hosszú távú pénzügyi terv kidolgozása. Felelőse legyen dr.
Pőcze Ferenc, a határidő pedig azonnali.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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85/2008. (VIII. 28.) számú
Határozat
az önkormányzat azonnali átvilágításának elrendeléséről
Aba Nagyközség Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzatnál kialakult anyagi
helyzet átvilágítására, kivizsgálására kerüljön megbízásra egy válságkezelésben jártas
szakember, vagy vállalkozás. A megbízott feladata a kialakult helyzet vizsgálata, kialakulása
okainak feltárása, alternatívák kidolgozása a megoldásra, rövid, közép, és hosszú távú
pénzügyi terv kidolgozása.
Felelős: Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Határidő: azonnal

5. Az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások helyi
szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) számú rendelet módosítása
Dr .Pőcze Ferenc alpolgármester:
Már korábban szóba került, hogy igencsak elhúzódott az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítésének a lebonyolítása. Áttekintettük az ingatlanainkat, illetve megkértük a
földhivatalt is, hogy küldjön egy teljes listát az önkormányzati tulajdonú ingatlanokról. A
listát két hete kaptuk meg, feldolgozása már folyamatban van. Áttekintettük a 2004-es
rendeletünket is, amelyet módosítani szükséges. Az ingatlanokat versenyeztetni kell a
költségvetési törvényben meghatározott értékeken felül. Jelenleg ez az értékhatár 25.000.000,Ft-ban van meghatározva, amely összeg felett kötelező a versenyeztetés. A korábbi
rendeletünk úgy gondolom elég szigorú. Az új rendelet tervezetében próbáltuk az
értékhatárokat a jelenlegi határokhoz igazítani. Az eljárási szabályok megmaradtak, csak a
határidőket csökkentettük. A vagyonértékesítés eddig több hónapot vett igénybe, ezt az időt is
lecsökkentettük. A legfontosabb a 3.) pont, melynek kapcsán egy áttekinthetőbb rendet
akartunk kialakítani. Én úgy gondolom, hogy gyorsabb eljárást, és nagyobb mozgásteret
kapunk majd az új rendelettel.
Kossa Lajos polgármester:
Kinek van valami kérdése, észrevétele a rendelettervezettel kapcsolatban?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A gyakorlat során úgyis kiderül, hogyan alkalmazható az új rendelet. A lényeg, hogy az
értékhatárokhoz változtattunk csak, illetve arra figyeltünk, hogy az eljárás gyorsabb legyen.
Varga Istvánné óvodavezető:
Azt szeretném megkérdezni, mi dönti el, hogy egy ingatlan mennyibe kerül?
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Hivatalos értékbecslő fogja az értékeket meghatározni.
Szemerei Józsefné képviselő:
Ha jóváhagyjuk a rendeletet, akkor mennyire tudjuk felgyorsítani az értékesítést?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A külterületi ingatlanoknál szabad kezet kaptunk annyiban, hogy a jogszabályban
meghatározott jogokat biztosítanunk kell. Például elővásárlási jog.
Varga Istvánné képviselő:
Ki lesz ennek a felelőse?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Én vállalom az értékesítések lebonyolítását. Javasolom, hogy a tervezet l. szakasz (2)
bekezdésébe kerüljön bele a „lakóingatlan” kitétel is.
Egyéb kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások helyi
szabályairól szóló rendelettel a kiegészítéssel együtt egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

11/2008. (IX. 1.) számú
rendelet
Az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások helyi
szabályairól
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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6. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet
elfogadása
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére egyszerűbb eljárás vonatkozik, az
értékek is mások bizonyos szempontból. Én javasolom, hogy 5.000.000,- Ft alatt ne kelljen a
testületnek dönteni, elég ha a pénzügyi bizottság megtárgyalja. Természetesen a képviselőtestület felé tájékoztatási kötelezettséggel. Szeretném, ha a jövő hétre összeállna az a lista,
amelyben felsoroljuk az értékesítendő lakásokat és helyiségeket.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Össze kell gyűjteni az értékesítésre szánt ingatlanokat, a képviselő-testület ezután eldönti,
hogy melyiket lehet eladni, és azokat kijelölni értékesítésre.
Dr .Pőcze Ferenc alpolgármester:
A tervezetben Műszaki Osztály helyett Vagyongazdálkodási Osztályt kell írni.
A (3) bek 2. mondata (Pénzügyi Bizottságot) ki kell venni a tervezetből.
Az első szakaszban (1.§.) én javasolom, hogy legyen beleírva, „hogy ezen rendelet alá
tartozó lakásokról illetve lakó ingatlanokra ( továbbiakban együtt lakás)”
A 8. szakasz (4) bekezdése kimarad a tervezetből.
A 11. szakasz négyes bekezdése kérdezem, hogy érthető-e. A minimális teleknagyságot
meghaladó ingatlanok értékesítésére vonatkozik. Ez arról szól, hogy csak akkora telekméretet
értékesítünk, amit a helyi építési szabályzat előír. Ha a telek osztható, akkor úgy vegyük
figyelembe.
A 15. szakasz (2) bekezdését javaslom töröljük, így a (3) – (4) bekezdés (2) – (3) bekezdésre
változik.
A 16. szakasz (2) bekezdése kiegészül: 30 napos határidő …. Hátralékos … egyösszegű
megfizetése ….
Beszéltünk még arról, hogy legyenek-e kedvezmények. Ha valakinek van javaslata, akkor
beszéljük meg, ilyen például a részletfizetés.
Kossa Lajos polgármester:
Most nem az a lényeg, hogy minél előbb eladjuk és egyösszegű bevételhez jussunk?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester.
De igen, ez is egy lehetőség. Az ingatlanok többsége veszít az értékéből, mert felújításra nem
tudunk pénzt fordítani.
A részletfizetésnél is van egy kezdő összeg.
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Farkas Károly képviselő:
Amennyiben a vevő nem tudja egy összegben kifizetni, lakásvásárlási hitelt vesz fel, mi a
banktól megkapjuk a teljes vételárat, ő pedig a továbbiakban a bankkal rendezi a tartozását.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző.
Szerintem hagyjuk benne a részletfizetést vagylagosan majd a képviselő-testület eldönti adott
esetben, él-e ezzel a lehetőséggel.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el a rendelettervezettel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az alpolgármester által elhangzott módosító javaslatokat elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

86/2008. (VIII. 28) számú
határozat
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről
rendelettervezethez kapcsolódó módosító javaslatok elfogadásáról

szóló

Aba Nagyközség Képviselő-testülete jelen napirend tárgyalásakor elhangzott módosító
javaslatokat elfogadja, és az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről
szóló rendelettervezet ezen módosításokkal történő kiegészítését határozza el.

Kossa Lajos polgármester:
Aki az előzőekben elhangzott módosításokkal elfogadja a rendelettervezetet, kérem, emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
12/2008. (IX. 1.) számú
rendelet
Az Önkormányzati tulajdonú lakások és helységek elidegenítéséről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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7. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A Sárvíz Művészeti Alapiskola igazgatója juttatott el egy kérelmet a képviselő-testülethez.
Kérem az igazgató asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket erről.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
Született egy olyan testületi határozat, amely értelmében a költségtérítés során is
takarékoskodnunk kell, ennek megfelelően a munkába járás költségének 80%-át térítjük csak
meg tömegközlekedés esetén, 9 forint/km-t pedig az autóval történő munkába járás esetén. A
művészeti iskola speciális helyzetben van, hiszen tanáraink nem tudják tömegközlekedéssel a
munkába járást megoldani. Egyik településről utaznak a másikra, ez kivitelezhetetlen autó
nélkül. Elsősorban a főállású tanárokra gondolok, hiszen nem egy helyen dolgoznak, viszik
magukkal a szükséges kellékeket, ruhákat. 9 forint/km költségtérítés mellett ezt sajnos nem
tudják vállalni.
Szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy a művészeti iskolában ettől a megszorító
intézkedéstől tekintsenek el. A fedezet megvan erre, önkormányzatnak nem kerül több
költségbe, hiszen a többi település vállalta a költségek megfizetését, de a határozat miatt nem
tudjuk kifizetni.
Szabóné Balogh Bernadett jegyző:
Javasolom, hogy a művészeti iskola esetében hozzon olyan határozatot a képviselő-testület,
hogy a pedagógusok munkába járása költségének fedezetére továbbra is 9 Ft-ot fizetünk
kilométerenként, de ha amiatt kell utaznia, hogy másik településen órát tartson, akkor teljes
térítést kapjon.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

87/2008. (VIII. 28.) számú
Határozat
a 38/2008.(V. 26.) számú határozat kiegészítéséről
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. május 26-án elfogadott
38/2008.(V. 26.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
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A Képviselő-testület a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai
tekintetében felmerülő útiköltségek – munkába járás során felmerülő költségek kivételével
(ami a többi intézményhez hasonlóan 9 Ft/km. díjtétellel számolható el) – teljes egészében
megtéríti. A költségtérítés a km-enként felmerülő üzemanyagköltség és a jogszabály szerinti 9
Ft/km gépkocsi használati díjból áll.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy fentiekben körülírt döntésnek megfelelően 2008.
szeptember 1. napjától az intézmény tekintetében ezen elszámolási módozatot érvényesítse.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Két szomorú hírem van a testület számára. Bor Józsefné bejelentette, hogy szeptember
végétől nyugdíjba kíván vonulni, így megüresedik a könyvtárosi álláshely. Bartha Anikó
szintén a héten jelentette be, hogy szeptember 1-től új munkahelyet talált Budapesten. Az
álláshelyeket meg kell majd hirdetni, biztos vagyok abban, hogy sikerül majd betölteni
azokat. Sajnálom, hogy dolgozóink így döntöttek.
A szennyvízberuházással kapcsolatban a bank holnapra halasztotta a döntést, így reméljük,
hogy jövő héttől indulhatnak a munkálatok, illetve a szerződéskötések.
Németh László képviselő:
Nekem lenne egy javaslatom a „Kultúr” Közösségi Házzal kapcsolatban. Korábban már
beszéltünk intézmény összevonásról, a közelben lévő általános iskolával össze lehetne vonni,
valamint a Gimnázium is itt kapott helyet.
A kálozi levélre adtunk már választ?
A rendezési terv miért nincs még elfogadva? Konkrétan mire kapott Szász András megbízást,
és milyen határidővel és mennyiért?
Köztudott, hogy elutasították a kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítására
vonatkozó pályázatunkat. Ennek mi az oka?
Kossa Lajos polgármester:
A kálozi levélre hivatalosan nem válaszoltam. Ma is egyeztettünk polgármestertársaimmal, én
bízom benne, hogy pozitív irányba fordulnak a dolgok, és nem lesz erre szükség.
A szakhatósági véleményeket Szász András a tervezetbe bedolgozta, a rendezési terv jelenleg
ki van függesztve. Reményeink szerint jövő héten a főépítész záró véleményét is megkapjuk,
s bízom benne, hogy sikerül jóváhagyni mielőbb.
Jó pár évvel ezelőtt kötöttünk megbízási szerződést a rendezési terv elkészítésére
vonatkozóan. Nem tudom, miért húzódott el ilyen sokáig. Minden évben megtárgyaltuk az
egyeztetési változatot, a szakhatóságokhoz elküldtük. Az utóbbi hónapokban felgyorsultak az
események, és ha minden igaz, jövő héten rendeződni fog a kérdés.
A kistérségi járóbeteg szakellátó központ pályázattal kapcsolatban az elutasító levél a mai
napon jött meg. Ezt meg fogom mutatni minden képviselőnek. Az egyik értékelési
szempontnál, a minimálisan elérhető egy pont helyett fél pontot kaptunk, és ez kizárási ok
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volt. Egyébként fognak még új pályázatot kiírni ilyen témában, a likviditási helyzetünk,
valamint a kistérségi szándék fogja meghatározni, hogy indulunk-e a pályázaton.
Kasó László képviselő:
Szerintem most már itt lenne az ideje egy falugyűlést tartani szeptember 10-e körül.
Kossa Lajos polgármester:
Egyetértek.
Farkas Károly képviselő:
Én a norvég finanszírozású pályázattal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogyan állunk vele?
Szó volt arról, hogy kivizsgáljuk, miért nem indult el. Tudni kell róla, hogy 2011-ig kell
befejezni a beruházást, és öt évig működtetni is kell. Ez a három oktatási intézmény
működését jelenti. A pályázatnak a saját erő része 77.000.000,- Ft. Akkor is ennyi, ha ezt a
beruházást 120.000.000,- Ft-ból, akkor is ha 700.000.000,- Ft-ból hajtjuk végre. A
beruházásnak két része van, az egyik az eszközbeszerzés, a másik az építkezés. Ha az
eszközbeszerzést ebből a forrásból finanszírozzuk, de nem tudjuk az építkezést elvégezni,
akkor az 100%-ban a mi költségünk. Ha a beruházást teljes egészében megvalósítjuk és
befejezzük, de nem tudjuk öt évig működtetni ezt a három intézményt, abban az esetben a
szerződés két pontja leírja, hogyan kell visszafizetni a felvett támogatást. Erre két lehetőség
van: egyik az állami normatíva megvonása, másik a személyi jövedelemadó megvonása.
Szerintem nagyon pontosan meg kellene határozni, hogy van-e erre pénzünk, mert igaz, hogy
van időnk 2011-ig ezt eldönteni, csak hosszú távon is el kell gondolkodni, hogy meg tudjuk-e
csinálni, és milyen fedezete lesz a saját erőnek, illetve a további működtetést meg tudjuk-e
majd oldani.

Kossa Lajos polgármester:
Az önrész 15 %, amely a támogatási összeghez van igazítva, ha kevesebb lesz az igényelt
támogatás, akkor kevesebb lesz az önrész is.
Farkas Károly képviselő:
Nézzük meg ezt pontosan, akkor ez is legyen része a vizsgálatnak.
Kasó László képviselő:
A Balázs-Diák nevű cég hozza a bútorokat?
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Kossa Lajos polgármester:
Módosítottuk a szerződést, később fogják leszállítani. A Gimnázium működéséhez szükséges
bútorokat meghozták.
Kérem, a testületet járuljon hozzá zárt ülés tartásához személyi kérdések megtárgyalása
végett.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

88/2008.(VIII. 28.) számú
Határozat
zárt ülés elrendeléséről
Aba Nagyközség Képviselő-testülete személyi kérdések megtárgyalása végett zárt ülés
tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadett
jegyző
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