JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. szeptember 22-i nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Farkas Károly, Horváth István, Kasó László,
Mercsek György, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselő
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiányoznak Németh László és
Pukliné Tündik Tünde képviselők, Bor József Dezső pedig jelezte, hogy később fog az ülésre
megérkezni.
Az ülés napirendi pontjaira egyrészt a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot
tenni, másrészt szeretném, ha egy napirenddel kiegészítve fogadná el a testület.
1. A meghirdetett védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
2. A szennyvíz beruházással kapcsolatos tájékoztató
3. Tájékoztató az Önkormányzat intézményeiben végrehajtott létszámleépítésekről,
megszorító intézkedésekről és ezek pénzügyi hatásáról
4. A 2008. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
5. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
6. Aba Sámuel Általános Iskolában új álláshely létrehozásának engedélyezése
7. Aba Sámuel Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
8. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
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.
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1. A meghirdetett védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Szabóné Balogh Bernadett jegyző:
Mindenki előtt ismert, hogy már harmadszorra hirdettük meg a község II. számú körzetének
védőnői állását. Az első pályáztatás sikertelen volt, senki nem nyújtott be pályázatot. Második
alkalommal sikeresen kiválasztottuk a védőnőt, viszont nem tudtunk részére szolgálati lakást
biztosítani, így pályázatát visszavonta. Ezért került sor az álláshely harmadszori
meghirdetésére. A pályázat szeptember 11-én járt le, melyre kettő pályázat érkezett be,
egyiket Schmikl Nóra székesfehérvári lakos nyújtotta be, aki jelen van az ülésen, másikat
pedig Kaszás Ildikó alapi lakos nyújtotta be, de az elmúlt héten visszavonta pályázatát.
Schmikl Nóra a becsatolt önéletrajza illetve okmányai alapján megfelelő iskolai végzettséggel
rendelkezik, a Semmelweis Egyetem egészségügyi főiskolai karán szerzett védőnői oklevelet.
Jelenleg Várpalotán dolgozik iskola egészségügyi védőnőként. Schmikl Nóra írásban
hozzájárult, hogy pályázatát nyílt ülésen tárgyaljuk. Ha kívánja, szóban is kiegészítheti
pályázatát.
Schmikl Nóra pályázó:
Szeretettel köszöntök mindenkit. Jelenleg Várpalotán dolgozom, az iskola védőnői pálya igen
közel áll hozzám, de a főiskolai gyakorlatok során, amikor vidéki illetve városi gyakorlatomat
töltöttem, tudatosult bennem, hogy amiben igazán jól érzem magam, az a vidéki illetve
körzeti védőnői munka, ezért is szeretném ezt a szolgálatot teljesíteni. Terveim között
szerepel, hogy párommal vidékre költözzünk, és úgy érzem Aba erre megfelelő hely lenne.
Ha bárkinek van kérdése, szívesen válaszolok.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönjük szépen. Szeretném megkérdezni a képviselő-testületet, van-e valakinek kérdése.
Szemerei Józsefné képviselő:
Én azt szeretném kérdezni, hogyan fogja a munkába járást megoldani.
Schmikl Nóra pályázó:
Én úgy gondolom, hogy a kijárás teljes mértékben megoldható, mivel Aba és Székesfehérvár
között a közlekedés megfelelő, Várpalotára is így jártam ki. A későbbiekben pedig szeretnénk
ide költözni, amihez nem igényelnék szolgálati lakást.
Csép Györgyné alpolgármester:
Mikortól tudna munkába állni?
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Schmikl Nóra pályázó:
A jegyző asszonnyal történt előzetes megbeszélés alapján úgy tudom, hogy bármikor
betölthető az állás. Várpalotán határozott idejű szerződéssel vagyok alkalmazásban, egy-két
hét biztosan szükséges ahhoz, hogy munkába tudjak állni. Nyilván le kell zárni az előző
feladataimat, de ez belátható időn belül megtörténne.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Október 1-je megfelelő lenne?
Schmikl Nóra pályázó:
Elképzelhetőnek tartom.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a benyújtott pályázata alapján Schmikl Nórát nevezzük ki a II. számú
körzeti védőnői állás betöltésére 2008. október 1-től, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta.

93/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
Smikl Nóra kinevezése a II. számú körzeti védőnői álláshelyre
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Schmikl Nóra által az abai védőnői szolgálat II. számú
védőnői körzetében körzeti védőnői álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatot
megtárgyalta és elfogadja.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Schmikl Nórát 2008. október 1. napjától, határozatlan
időtartamra az abai II. számú védőnői körzetébe körzeti védőnővé kinevezi.
Illetményét a közalkalmazotti törvény idevonatkozó rendelkezései figyelembe vételével bruttó
122.000,- Ft-ban állapítja meg. A területi pótlékot bruttó havi 13.500,- Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a kinevezett védőnővel a
munkaszerződést megkösse.
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Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

Kossa Lajos polgármester:
Gratulálunk, és szeretettel várjuk.
Schmikl Nóra:
Nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok önöknek.
2. A szennyvíz beruházással kapcsolatos tájékoztató
(Bor József Dezső képviselő az ülésre megérkezett)
Kossa Lajos polgármester:
Köszöntöm a mai ülésen Slakter Kornéliát, a Swietelsky Magyarország Kft. vezetőjét,
Domokos Lászlót urat, a szennyvíz beruházás műszaki bonyolítóját, a szomszéd települések
polgármestereit, valamint Klopkó János urat, akit a pénzügyi bonyolítással bíztak meg a
képviselő testületek.
Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Rövid tájékoztatást szeretnék adni a jelenlegi állapotról.
Az előző testületi ülésen kaptuk azt a megbízást, hogy készítsük elő a szennyvíztisztító telep
közbeszerzését, illetve teremtsük meg a finanszírozási oldalát. Amikor én átvettem ezt a
beruházást, akkor gyakorlatilag a beruházás költségének 50%-a volt kifizetve, a teljesítés
pedig körülbelül 70 %-os volt. Ez azt jelenti, hogy akkor jóval előrehaladottabb volt a
beruházás gyakorlati része, mint a finanszírozási teljesítése. Probléma merült fel korábban a
kérvényezett és átalakításra javasolt finanszírozási konstrukcióval kapcsolatban abból
adódóan, hogy a címzett támogatást a teleppel összevonva akarta kezelni a négy település. Ez
meg is hiúsult, amit én észrevételeztem is, mert - véleményen szerint - nem is lehetséges.
Ezután a hitelkereteket átterveztük, és az újakat benyújtottuk engedélyezésre az Erste
Bankhoz. Az engedélyek megadása várható, ami azt jelenti, hogy a kifizetetlen számlák
rendezése elindulhat. A beruházást év végéig be kell fejezni, különben elveszítjük a címzett
támogatást. Pénteken tárgyaltunk a három polgármesterrel arról, hogy hogyan lehet a
szennyvíztisztító telepet is időben befejezni. Született egy olyan megállapodás, amely
lehetővé teszi, hogy a telep befejeződhessen év végéig, de ehhez a finanszírozási részt is
biztosítani kell, ami a címzett támogatásból megoldható. Ha a héten megtörténik a folyósítás,
akkor a Kht. elkezdené az utak rendbetételét. Ehhez szükség van a megbízási szerződés
megkötésére, különben azokat a településeket, akiket a felújítás érint, meg fogják bírságolni.
A megállapodásban rögzített határidő 15-e volt, ami már lejárt, de ha ezt a héten még rendezni
tudjuk, akkor megtörténne a Kht. megbízása is és elindulna az utak helyreállítása. Az
üzemeltetési költségeket a működési költségek fogják meghatározni.
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Slakter Kornélia, a Swietelsky Közműépítési Üzletág igazgatója:
A beruházás nyolc hónapja áll, kivitelezés nem folyik, melyek okai elsősorban a rendezetlen
tartozások. Úgy gondolom, hogy a cégünk türelmesen és megértően kezelte ezeket a
problémákat, folyamatosan abban bíztunk, hogy be tudjuk fejezni a beruházást.
Ha a héten nem történik látványos változás, akkor sajnos nem látjuk biztosítottnak azt, hogy a
beruházást együtt tudjuk folytatni. A legrosszabb esetben elindul egy adósságrendezési eljárás
az önkormányzatok ellen, és számolni kell azzal is, hogy a bank követelni fogja a hitel
visszafizetését, illetve az állami támogatást is vissza kell fizetni, rendeznie kell az
önkormányzatnak a lakosság által befizetett díjakat is. Ha szeretnék ezt a beruházást folytatni,
akkor más módszerrel kell eljárni annak érdekében, hogy a hátralévő kritikus 2,5 hónapban
azt a sok mulasztást, ami abból ered, hogy nem készültek el időben a feladatok, most be
tudjuk pótolni. Nagyon sok feladat van, és én azt gondolom, hogy az adott feladatokat a
megfelelő emberekre kellene rábízni, csak csapatmunkában lehet megoldani ezt a helyzetet.
El kell dönteni, hogy hogyan tudunk továbblépni mind a műszaki dolgokban, mind a
pénzügyi dolgokban. A műszaki készültség 70%-os. A kritikus pontot az úthelyreállítások
jelentik, és tudjuk, hogy a Magyar Közút Kht. használatában lévő utakon november 15-ig
lehet dolgozni, tehát addig be kell fejezni ezt a részt. Ha most nem adjuk le a rendelést, akkor
erre nem lesz lehetőségünk eddig az időpontig. A másik pedig, ha le fog bonyolódni a
szennyvíztisztító telep közbeszerzési eljárása, akkor azonnal meg kell kötni a szerződéseket,
átadni a munkaterületet.
Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Szeretném, ha a műszaki bonyolító is elmondaná véleményét.
Domokos László műszaki bonyolító:
Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Mint az ismert, 2008. május 16-ával kaptunk megbízást a szennyvízberuházás műszaki
lebonyolítására. A szükséges felmérések megtörténtek, hogy tisztán lássuk, hogyan állunk
jelen pillanatban. A szennyvízcsatorna hálózatnak a terv szerinti, illetve a szükséges
szakaszok szerinti készültségi foka körülbelül 95%-os. Ez azt jelenti, hogy a
szennyvízcsatorna-hálózat 95%-a le van fektetve. Hozzá tartoznak még ehhez azok a
műtárgyak is, amelyek lehetővé teszik a rendszer üzemelését. Az ideiglenes úthelyreállításról
annyit mindenképpen tudni kell, nem azt jelenti, hogy üzemeltetésre alkalmas utakat adunk át,
hanem ez olyan fokú úthelyreállításról van szó, amely azután közlekedésre alkalmas. Sajnos,
bár a közlekedésre való alkalmassá tétel megtörtént, a használatból mégis olyan mértékű
problémák keletkeznek, amelyek befolyásolták az ideiglenes úthelyreállítást is. Az ideiglenes
úthelyreállítást követően megkezdődtek a szennyvízcsatorna-hálózat műszaki felülvizsgálatai,
amelyből az említett 70%-os készültségi fok adódik, amelynek a százalékos aránya kifizethető
a vállalkozó részére. Sárkeresztúron megkezdődött a 63-as főút ismételt kiértékelése, illetve
megtörtént a hibák kijavítása. A többi főközlekedésű útnál, melyek Kálozt és Soponyát
érintik, szintén szükséges a helyreállítás, melyet szintén szeptember 15-ig kellett megkezdeni.
A vállalkozó az ideiglenes úthelyreállításokat ezeken az utakon is elvégzi annak ellenére,
hogy kijelentette, nem fogja megcsinálni. Sajnos ez még nem elégséges ahhoz, hogy a télre
felkészüljünk az üzemeltetésre. Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a balesetveszély
elhárítását, illetve az utak letakarítását hó esetén, a kivitelezés során azt is figyelembe kell
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venni, hogy most már az időjárás miatt nem lehet minden nap dolgozni. A szennyvíztelep
építésével kapcsolatban, ha a héten sikerül megegyezni és a címzett és céltámogatási
törvényben szereplő műszaki tartalommal megvalósítani a telepet, úgy a támogatás igénybe
vehető lesz. Jelenleg rendelkezünk az organicára szóló vízjogi létesítési engedéllyel, amely
azonban csak alapengedély. Mivel a pénzügyi konstrukció figyelembevételével az
önkormányzatok megszavazták azt, hogy az organica nevére, ne a beruházóéra szóljon a
vízjogi létesítési engedély, ezért úgy tudom, hogy holnap lesz egy tárgyalás a
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelettel annak érdekében, hogy ezt a
vízjogi létesítési engedélyt módosítsák az önkormányzat nevére. A címzett és céltámogatás
igénybevételének egyik jelentős feltétele az, hogy a szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési
engedélye az önkormányzat nevére szóljon.
Véleményem szerint az idén még nem tudunk szennyvizet bebocsátani a telepre, de nagyon
örülnénk, ha legalább a próbaüzem beindulhatna. Szeretném kérni, hogy a szennyvízcsatornahálózatot még ne vegyék igénybe sem most, sem a későbbiek folyamán a lakosok, mert az
egyelőre komoly problémát okozhat. Előfordulhat, hogy a szennyvízátemelőket ki kell majd
tisztítani, amely többletköltséget fog jelenteni. Kérni fogom a műszaki ellenőröket, hogy ahol
ilyet észlelnek, jelentsék be, az önkormányzatok pedig tegyék meg a hatósági intézkedéseket
az ügyben, mert ez komolyan befolyásolja a költségeket és a határidőt is, hiszen addig nem
tudjuk még a műszaki állapot felülvizsgálatát sem elkezdeni. Addig nem tudjuk átadni a
szennyvízcsatorna-hálózatot sem üzemeltetésre alkalmas állapotban, sem műszakilag, amíg a
szennyvíztelep átadásra nem kerül. Figyelemmel kell kísérni azt is, hogy a vízjogi létesítési
engedélyek mindig érvényesek legyenek. A lehívandó támogatásokkal kapcsolatban
szeretném jelezni, hogy csak ebben az évben tudják a címzett és céltámogatást igénybe venni.
Ha a beruházás nem fog december 31-ig befejeződni, akkor előfordulhat, hogy visszavonják a
támogatást.
Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Az nyilvánvaló, hogy a telepet év végéig nem tudjuk befejezni, csak a műszaki tartalom
átadása történhet meg. A beruházást úgy kell befejezni, hogy a címzett és céltámogatási
törvény előírásainak megfeleljen, a hibákat ezután lehet majd orvosolni. Az ütemterv szoros, a
szükséges erőforrásokat biztosítani kell, amely egyelőre munkaerő ráfordítást, később pedig
anyagi ráfordítást is jelent. Korábban azt ígértem, hogy a szennyvízdíj nem lesz terhelt
semmilyen finanszírozási költséggel, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem lehet e nélkül
megoldani. Nagyon fontos, hogy a lakosságtól a 2.000,- Ft-os hozzájárulást be kell szedni.
Aki nem fizeti, rá kell terhelni az ingatlanára. Az is elképzelhető, hogy a lakossági részhez is
hozzá kell majd nyúlni. A lakossági vállalás annak idején úgy történt, hogy kötöttek egy
lakástakarék pénztári szerződést, amelyen nyolc évig lehetett volna megtakarításokat
elhelyezni és nyolcszor 72.000 Ft-ot kapott volna minden szerződő. Mivel három évig ide
semmilyen befizetés nem történt, ez a pénz kiesett. Úgy lehet pótolni, hogy új szerződéseket
kötünk, a régieket pedig felmondjuk. Kedvezményekkel is lehet ösztönözni a lakosságot, és
mindenképpen szükség lesz a képviselő-testületre is ebben a munkában. A 70% kifizetése a
kivitelezőknek nagyon fontos, megvan rá a lehetőség is, viszont rengeteg feltételt kell
teljesíteni hozzá, sok adminisztratív pont is van a banki szerződésben. Rengeteg olyan dolog
is van, amit a közbeszerzéshez teljesíteni kell a héten, lehetőleg hibamentesen.
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Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
A pénzügyi és a műszaki bonyolító, valamint a kivitelező részéről is elhangzottak nagyon
fontos észrevételek. Nem szeretném szaporítani a szót, főleg az elmúlt kilenc-tíz hónap
történései illetve nem történései miatt. Az is nagyon rosszul érintette Káloz Község
Önkormányzatát, hogy a felhatalmazása kapcsán valamennyi abai képviselőnek több mint egy
hónapja eljuttatott levélre a mai napig nem érkezett válasz. A levél célja az volt, hogy felhívja
az abai képviselő-testület – mint gesztor – figyelmét a kialakult helyzettel kapcsolatban.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy az idő vészesen fogy. Alapvető dolgokban sem tudtunk
továbblépni az elmúlt időszakban, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a beruházás folytatódjon.
Bátornak kell lennünk ahhoz, hogy elhiggyük, a telep november végéig befejeződik, a
hálózatnál a hibák ki lesznek javítva, és a beruházás működőképessé válik amellett, hogy a
finanszírozhatóságát is valamilyen módon biztosítani kell, természetesen úgy, hogy ez
mindenki számára elviselhető terhet jelentsen. Sok hibát követtünk el az elmúlt időszakban, és
ha ezt így folytatjuk, nem fogunk előrébb jutni. Szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy
hozzon határozatot vagy utasítsa az érintetteket, hogy a pénzügyi elszámolást tegyék rendbe.
Nem tudom, hogy tisztában van-e azzal az abai képviselő-testület, hogy ez hónapok óta nem
történik meg, hónapok óta vannak kifizetetlen számlák, ráadásul olyanok is, amelyeknek a
lehívása már megtörtént, de a kifizetés nem.
Számunkra ez a helyzet azért is tarthatatlan – mindamellett hogy polgármester úrnak minden
nap elmondom –, mert a kálozi önkormányzat nem fogja tudni ezeket az anyagi terheket
felvállalni. Az említett levélben azt is leírtam, hogy az ebből eredő felelősséget kénytelenek
vagyunk az abai önkormányzatra hárítani. Ismételten szeretném felhívni a figyelmet arra,
hogy a 40.000.000,- Ft összegű megnyert pályázatunkról szeptemberben már nyilatkozni
kellett volna, de kénytelenek vagyunk erről az összegről is lemondani, mert az ideiglenes
úthelyreállítás nem történt meg. Már vesztettünk el ennél nagyobb összegű pályázatot is, –
amit szintén jeleztem már – akkor, amikor a csatorna beruházás nem készült el időben az
adott szakaszon. Nem hiszem, hogy elvárhatja tőlünk bárki is, hogy ilyen negatív
következményeket viseljünk. Azt is mindenki láthatja, milyen rosszak az utak. Ki a felelős
azért, hogy itt tartunk?
Szeretném arra kérni az abai képviselő-testületet, hogy döntsék el, a polgármester úr legyen
ezzel a feladattal megbízva, vagy adja át a csatorna beruházás szervezését, felügyeletét egy
megbízott személynek. A kálozi önkormányzat hónapok óta nem foglalkozik mással, csak
ezzel a beruházással, pedig a gesztor nem mi vagyunk, hanem Aba. Abának a beruházással
kapcsolatban nem csak jogai, hanem felelőssége is van. Ha most nem követünk el mindent
annak érdekében, hogy a beruházás kapcsán előrelépjünk, akkor annak nagyon súlyos
következményei lesznek. Kérem az abai képviselő-testületet, hogy határozott, korrekt
intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy a beruházás valamennyi település számára
vállalható módon folytatódjon.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Arra lennék kíváncsi, ha már úthelyreállításról beszélünk, hogy az ellenőrzési rész már
rendben van?
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Slakter Kornélia, a Swietelsky Közműépítési Üzletág igazgatója:
Az ellenőrzések folyamatosan megtörténtek, a kamerázás kiértékelése volt szakaszos. A
Fejérvíz zRt. – mint leendő üzemeltető – vállalta fel, hogy a kamerás vizsgálatokat
leellenőrzi. A kiértékelések kapcsán zajlottak le az útjavítások.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ahol az útjavítás már elkezdődött, az azt jelenti, hogy ott minden rendben van?
Slakter Kornélia, a Swietelsky Közműépítési Üzletág igazgatója:
Igen, így van.
A megküldött számláink között van egy 55.000.000,- Ft-os tartozás, ami még az előző
időszakra vonatkozik.
Mercsek György képviselő:
A kálozi együttes ülés után úgy gondoltam, hogy a beruházás pénzügyi háttere rendeződni
fog, úgy álltunk fel akkor az asztaltól, hogy mindenki meg volt nyugodva, és a múltat nem
háborgatva lépünk tovább. Azóta viszont nem történt semmi. A kivitelező helyében nem
dicsekednék azzal, hogy 95%-ot teljesítettem, amikor a hozzászólások többsége az utak rossz
állapotáról szólt. Készült volna el inkább csak 65%-ban a kivitelezés, de az első osztályúan.
Akkor talán nem lennének olyan panaszok, mely szerint az emberek nem tudnak bemenni az
utcákba, mert annyira rosszak. Ez egyértelműen a kivitelező hibája. Ugyanakkor hibás
mindegyik polgármester és a műszaki ellenőrök is, mert ha egyszer a munka teljesítése le lett
igazolva, akkor azt ki kellett volna fizetni vagy meg kellett volna cáfolni a műszaki tartalmat
és nem kifizetni. Ahogy folyamatosan jeleztem már a testületi üléseken, elértünk egy olyan
szakaszba, hogy a beruházást be kell fejezni, mert a határidő sürget bennünket, különben az
állami támogatást elveszítjük, a megépített rendszert pedig ilyen készültségi fokkal nem
tudjuk működtetni. Számomra ez felháborító. A kivitelező feladata, felelőssége lesz, ha nem
működik a rendszer a próbaüzem során, kijavítani a hibákat. Arra kérek mindenkit, hogy a
holnapi naptól induljon el a beruházás, természetesen, ha a pénzügyi része rendben van.
Domokos László műszaki bonyolító:
Szeretném a műszaki ellenőröket kicsit megvédeni. Úgy gondolom, ők mindent megtettek
annak érdekében, hogy ez a hálózat megépüljön. Az úthelyreállítással kapcsolatban pedig
tudomásul kell venni, hogy az ideiglenes úthelyreállítás az ideiglenes. A sávos úthelyreállítás
ideiglenes, murvás helyreállítást jelent, nem pedig aszfaltosat. A lakosság jogosan háborog,
sajnos a két teljesítés elment egymás mellett. Még egyszer hangsúlyozom, hogy kérni fogom
az önkormányzatokat, bírságolják meg azokat az embereket, akik beengedték a szennyvizet a
rendszerbe, mert az ezzel járó többletköltségeket ugyanis az önkormányzatoknak kell vállalni.
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Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Szeretném ezt kiegészíteni azzal, hogy az abai műszaki ellenőr nem mindig jelent meg a
megbeszéléseken, nem mindig mutatott kellő közreműködést. Én jeleztem polgármester
úrnak, hogy dönteni kell, vagy le kell váltani, vagy vele folytatni tovább, de elvárni, hogy
igenis működjön együtt velünk. Nagyon sok ügyirat, testületi határozat született, de összesített
dokumentációt még nem kaptam a szennyvíz beruházással kapcsolatban. Így nagyon nehéz,
utólag derülnek ki dolgok, amelyeket már elég nehéz rendezni. Az előző testületi ülésen azt
mondtuk, hogy mehet tovább a finanszírozás, viszont rá három napra kiderült, hogy teljesen
mások az engedélyezett hitelkeretek, mint amire ténylegesen szükségünk van a beruházáshoz.
Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Meggyőződésem, hogy ha akkor teljesítjük a testületek határozatait, akkor minden
gördülékenyebben mehetett volna tovább. Sajnos ez nem így történt, utána pedig már nem
lehetett jelentősen változtatni rajta.
Kossa Lajos polgármester:
Aláírtunk minden szerződést, dokumentumot, amit a testületek meghatároztak.
Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Igen, de a közterület használati számlákhoz szükséges dokumentációt nem csatolta Aba
Nagyközség Önkormányzata.
Kossa Lajos polgármester:
Ez így nem igaz.

Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Egy biztos, a jövőben nem engedhető meg ekkora késedelem. Gyorsan kell dönteni és
reagálni a dolgokra. Az idő nagyon megy, ezen a héten a döntéseknek mindenképpen meg
kell születnie.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy melyek azok a következő lépések az önkormányzat részéről,
amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a bank a szükséges összegeket elutalja.
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Slakter Kornélia, a Swietelsky Közműépítési Üzletág igazgatója:
A lehívási értesítő aláírása a legfontosabb.
Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Ezen kívül még nagyon sok feladat van, amit rövid időn belül teljesíteni kell. Az
önkormányzatok részéről valóban a lehívási értesítő aláírása a legfontosabb. Van egy óvadéki
része is a szerződésnek, amit teljesíteni kell, és a beruházás lakossági része még mindig nincs
rendezve. Eddig egy támogatási szerződés megkötése történt a lakossággal az Ökotám
Alapítványon keresztül, de a jelenlegi hitelszerződésben már mindenhol a Teszi Alapítvány
szerepel. A támogatási körök tehát megváltoztak, most az önkormányzatok fognak az
alapítványnak támogatást nyújtani, ehhez kapcsolódóan megérkezett a támogatási szerződés,
amelyet rövid időn belül meg kell tárgyalni. Módosítani kell továbbá a költségvetést, mert a
közterület használati díj kapcsán jelentős árbevétel fog keletkezni, melyet a beruházásra fog
fordítani az önkormányzat, tehát oda kell adományoznia az alapítványnak. A Teszi
Alapítvány 2%-os működési költséget számol fel, próbáltuk csökkenteni, de nem sikerült.
Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Még van egy fontos dolog, amit rendeznünk kell, a szennyvíz tisztító vízjogi engedélye nem
az önkormányzatok nevére szól, és addig közbeszerzési felhívást nem lehet rá kiírni,amíg ez
így van, Sürgősen egyeztetni kell a Vízügyi Igazgatósággal, hogy a vízjogi engedélyezés
kérdését rendezzük.
Mercsek György képviselő:
A vízjogi engedély átruházható? Úgy tudom, hogy csak felmondható és újraigényelhető.
Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Utánajártunk, és azt a felvilágosítást kaptuk, ha szükséges, akkor ez akár egy nap alatt
elintézhető, az Organica beleegyezése szükséges hozzá.
Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Szintén problémát jelent a beruházás megfelelő dokumentálása. Javasolni szeretném, hogy
kizárólag erre a feladatra legyen egy személy kinevezve, aki ezzel foglalkozik.
Slakter Kornélia, a Swietelsky Közműépítési Üzletág igazgatója:
Mindenki tisztában van azzal, hogy nem könnyű egy ilyen beruházás pénzügyi hátterét
lebonyolítani, de ha valami nem érthető, akkor fel kellene függeszteni a tevékenységet, addig
amíg nem tisztázódnak a kérdések.
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Horváth István képviselő:
Először is szeretném megköszönni a kivitelezőknek, bonyolítóknak, hogy eljöttek és
tájékoztattak bennünket. A képviselő-testület előző ülésén kérte már, hogy legyen egy ilyen
tájékoztatás annak érdekében, hogy végre tisztán lássunk. A mai ülésen is bebizonyosodott az,
hogy nem vesztegethetjük tovább az időt beruházással kapcsolatban. Június végén vettünk
részt egy közös testületi ülésen, akkor kicsit megnyugodva jöttünk haza, hogy most talán
egyenesbe kerül a beruházás, de sajnos nem így történt. Felhívták a figyelmünket arra is, hogy
nekünk, az abai képviselő-testületnek, kell tennünk valamit, mert mi vagyunk a gesztor
önkormányzat. Felkértük alpolgármester urat, hogy vegyen részt minden tárgyaláson, ami a
szennyvíz beruházással kapcsolatos. Az utóbbi egy-két hét tapasztalata azt mutatja, hogy ez
nem elégséges. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy mielőbb hozzunk határozatot, hiszen
elhangzott, hogy a szomszéd települések okkal vagy anélkül, de inkább okkal, bennünket
hibáztatnak amiatt, hogy a beruházás nem úgy sikerült, ahogy gondoltuk. Javasolom, hogy
mérjük fel a helyzetet, lássunk tisztán, és hozzuk meg a kellő határozatokat. A jövőre kell
koncentrálnunk, és kérek mindenkit, hogy működjünk együtt.
Csép Györgyné alpolgármester:
Mit jelent az, hogy három évig nem történt befizetés a lakástakarék pénztárba?
Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Sajnos nem történt befizetés a lakástakarék pénztárba.
Csép Györgyné alpolgármester:
Ez mit jelent?
Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Nem azt jelenti, hogy a lakosság nem fizetett. Kálozon az érdekeltségi egységek 98%-a
lakástakarék pénztári szerződéssel rendelkezik, és augusztusig a 941 érdekeltségi egységből
920 befizette a havi 2000 Ft-ot.
Csép Györgyné alpolgármester:
Elhangzott utalás egy bizonyos összegre, ami le lett ugyan hívva, de nem fizették ki. Ez mit
jelent?
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Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Ilyet nem mondtunk, de tény, hogy van egy kifizetetlen számla a Swietelsky Kft. felé – 2007
májusa óta – melynek összege 55.000.000 Ft. Azt nem tudom megerősíteni, hogy lehívták-e
az összeget vagy sem.
Slakter Kornélia, a Swietelsky Közműépítési Üzletág igazgatója:
A pénzügyi osztályvezetővel próbáltam ezt a kérdést tisztázni, mert nálunk nyitott számlaként
szerepel ez az 55.000.000 Ft. A polgármesteri hivatalban azt láttuk, hogy 41.000.000 Ft
érkezett meg K&H-s hitelből a Beruházó Víziközmű Társulat számlájára, amelyből
36.000.000 Ft átkerült az önkormányzat számlájára. A pénz tehát megérkezett, de nem a mi
számlánk kiegyenlítése történt meg.
Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Itt is látszik, hogy mennyire nincsenek rendezve a dokumentációk.
Javasoltam már az önkormányzatoknak, hogy az információk ne közvetítőkön keresztül
áramoljanak, hanem ki kellene jelölni egy független könyvvizsgálót – főleg ekkora
beruházásnál -, aki átvizsgálná ezeket dolgokat. Szerintem rövidtávon mindenképpen szükség
lenne két emberre, egyik felelőse lenne a dokumentálásnak, a másik pedig a pénzügyi
dolgoknak.
Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Nyilatkozom, hogy a kálozi önkormányzat 21.8%-ban részese a beruházásnak. Mindkét
megbízás költségeit 21,8%-ban vállaljuk.
Az előző javaslattal egyetértek.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A kérdéseket valóban mindenképpen rendezni kell. Ha szükséges, akkor meg kell bízni egy
könyvvizsgálót annak érdekében, hogy átláthatóak legyenek a pénzügyi dolgok. Ha van erre
javaslat, kérem, tegyék meg.
Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Szerintem az abai önkormányzatnál is van olyan személy, aki ezt el tudja látni.
Klopkó János pénzügyi bonyolító:
Mindenképpen olyan személy kell, aki átlátja a gesztori feladatokat és a többi önkormányzat
feladatait is.
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Weisengruber Imre, Káloz község polgármestere:
Szeretném megköszönni az abai képviselő-testületnek, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy
álláspontunkat elmondjuk. Az utóbbi időben már sokszor voltunk nagyon rossz helyzetben, és
bízom benne, hogy meghozzuk végre azokat a döntéseket, amelyek szükségesek a
továbblépéshez, Véleményem szerint mentesíteni kell polgármester urat a többi feladata alól,
hogy csak ezzel tudjon foglalkozni.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.

3. Tájékoztató az Önkormányzat intézményeiben végrehajtott létszámleépítésekről,
megszorító intézkedésekről és ezek pénzügyi hatásáról
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 2008. június 30-i határidővel két
álláshelyet szüntettem meg az Aba Sámuel Általános Iskolában, egy fő gyógypedagógiai és
egy fő gyógypedagógiai asszisztens személyében. A létszámleépítés bérkihatása már júniustól
megtakarításként jelentkezett, a másik dolgozónak pedig hat hónap felmentési idő és két
hónap végkielégítés jár, amelynek egy részét majd az állami költésvetésből vissza lehet
igényelni. A létszámleépítések mellett egyéb megszorító intézkedéseket is végrehajtottunk.
Június 1-jétől a bejáró dolgozók utazási bérlettérítése 80%-os lett. Az étkezési jegyeket június
1-jétől visszavontuk a dolgozóktól. A továbbtanuló pedagógusok a 2008-as évtől nem kapnak
semmilyen támogatást. Sok bejáró diákunk van, akik eddig a helyi járatos és volános buszra is
kaptak bérletet, szeptembertől csak a helyi járatosra kapnak. A hosszú évek óta sikeresen
működő úszásoktatást is megszüntettük. Szintén szeptembertől nem fizetünk a dolgozóknak
iskolakezdési támogatást, és korábban a bankszámla vezetési díjhoz hozzájárulásként fizetett
évi 2000 Ft-ot is megvontuk. A dologi kiadásokat is igyekeztünk csökkenteni, a nyári
felújításokat karbantartó végezte, csak a legszükségesebbeket végezte szakember. A
legfontosabb újságokat, kiadványokat tartottuk meg, a többit lemondtuk. Maximálva lett a
fénymásoló használata. Nem adtunk pénzt osztálydekorálásra, szemléltető eszközök
vásárlására. Pályázatokat sem adunk be az önrész vállalási kötelezettség miatt.
Osztályösszevonásra került sor, ennek kedvező hatása, hogy kevesebb órát kell tartani az idei
évben. A tornaterem bérleti díja eddig 500 Ft volt óránként, ezt megemeltük 1000 Ft-ra.
Kérdéses, hogy a Sárvíz FC takarítónőjének bérét hol szerepeltessük, mert jelenleg az iskola
költségvetésében szerepel, és szerintem a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek is
hozzá kellene járulni a Béke téri iskolát takarító személy béréhez. Egész évben arra
törekszünk, hogy minden előírást betartsunk.
Varga Istvánné, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
A 2008. május 27-i képviselő-testületi döntés hatására a nyár folyamán egy óvodai csoport
bezárását hajtottuk végre és két óvodapedagógus álláshelyet szüntettünk meg. Az egyik
óvodapedagógus szerződése lejárt, a másik pedig kéthavi felmentést és öthavi végkielégítést
kap, aminek szintén egy részét vissza lehet igényelni. Egy dajka álláshely szűnt továbbá meg,
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és szeptembertől az udvari takarító elment nyugdíjba, helyére nem vettünk fel senkit, mert
ígéretet kaptam, hogy közcélú munkások el fogják látni ezt a feladatot. 3,5 álláshelyet
szüntettünk tehát meg ezidáig. A dologi kiadásoknál is törekedtünk a csökkentésre. Az
étkezési hozzájárulás megvonása miatt a költségvetésből meg fog maradni 1.113.000 Ft. A
nyári nagytakarítást, meszelést a dajkák végezték. Lemondtuk a kábeltv-t, amely 60.000 Ft-os
megtakarítást eredményez. Szintén megvontuk a folyószámla térítést, és az iskolakezdési
támogatás sem került kifizetésre. Összesen az óvoda költségvetése 6.372.000 Ft-tal csökkent.
Szeretném tájékoztatásul még elmondani, hogy továbbra is mindent megteszünk azért, hogy
az elért színvonalat – mind szakmai munkában, mind környezeti háttérrel – megtartsuk.
Szeretném megköszönni a segítséget a szülőknek, akik nem csak anyagi, hanem fizikai
segítséget is nyújtanak. Kaptunk például az udvarra homokot, fel lettek újítva a fajátékok.
Eddig is sokan támogatták az intézményünket, és ezután is számítunk a segítségükre, amit
még egyszer szeretnék megköszönni.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója:
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a következő költségcsökkentő
intézkedések történtek. Megszüntettünk egy iskolatitkári állást, ez 740.000 Ft megtakarítást
jelent éves szinten. A törvény szerint két igazgatóhelyettes lehetne az intézményünkben,
jelenleg egy igazgatóhelyettessel működik az intézmény. Tanszakvezetői pótlékokat nem
fizetünk és az egyes munkaközösségek díjazás nélkül végzik feladataikat. Két álláshelyet
megszüntettünk. Több vidéki tanszakot is szüntettünk meg ott, ahol a normatívából nem
tudtuk finanszírozni a képzéseket. Eszközhasználati díjat vezettünk be, minden tanuló után
5000 Ft-ot kell fizetni, ez körülbelül 2.000.000 Ft plusz bevételt jelent az iskolának. Az
alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására létrehozott alapból nyertünk 4.900.000
Ft-ot. Egyéb bevételként szerepel a ruhakölcsönzési díj, amely 67.000 Ft bevételt jelent. Az
iskolakezdési támogatás nálunk sem lett kifizetve. Az étkezési hozzájárulás is megszűnt, ami
378.000 Ft-os megtakarítást jelent éves szinten. Minden vidéki telephelyünkön megkerestük
az önkormányzatokat és kértünk tőlük támogatást a működéshez, ez összesen ebben az évben
1.500.000 Ft bevételt jelent. Összességében 8.200.000 Ft-ot megtakarítást tudtunk elérni.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A polgármesteri hivatalban is végrehajtásra került az a képviselő-testületi határozat, amely a
létszámleépítésekről és egyéb megszorító intézkedésekről rendelkezett. A hivatal létszámát
3,5 fővel csökkentettük. Két fő felsőfokú végzettségű és egy fő középfokú végzettségű
köztisztviselő került elküldésre, illetve egy fizikai állományú 4 órás takarítói állást
szüntettünk meg. Természetesen a törvény által előírt felmentési időket betartottuk, a
végkielégítéseket kifizettük, melyre majd pályázat keretében igényeljük vissza a költségek
egy részét. Ezen kívül május 1-jétől két álláshelyet nem töltöttünk be, ahonnan a dolgozók
önszántukból mentek el, feladataikat megosztottuk a többi dolgozó között. Így a hivatal
létszáma 5,5 fővel csökkent. A természetbeni juttatásokat vagy csökkentett mértékben
biztosítjuk, vagy pedig megszüntettük. Az étkezési hozzájárulás a köztisztviselők számára
kötelező juttatás, de az idei évben nem tudtuk részükre biztosítani. A munkába járás
költségeinél az autóbusz bérletjegy árát 80%-ban térítjük, aki pedig gépjárművel jár dolgozni
annak 9 Ft/km térítést fizetünk. A személyi kiadások csökkentése havi szinten 2.206.000 Ft
megtakarítást jelent, éves szinten pedig 26.478.000 Ft-ot, de természetesen a személyi
kiadások csökkentése a jövő évtől fog igazán meglátszani a költségvetésben, mert idén ki
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kellett fizetni - amit vissza tudunk majd igényelni - , a felmentési időre járó illetményeket
illetve a végkielégítéseket. A működési, dologi kiadások 5.000.000 Ft-tal lettek csökkentve,
például kevesebb irodaszert rendeltünk, és abból is az olcsóbbat. A hivatali célból vásárolt
mobiltelefonok esetében a magáncélú beszélgetéseket továbbszámlázzuk a dolgozók felé, a
reprezentációs költségeket is minimalizáltuk. Kevesebb és olcsóbb tisztítószereket
vásárolunk, a CD Jogtárnál csökkentettük a felhasználók körét, így annak a költsége is
kevesebb lett. A „Kultúr” Közösségi Ház is a hivatalhoz tartozik, itt egy fő munkaviszonyát
szüntettük meg, ami havi szinten 352.000 Ft megtakarítást jelent. A mezőőri szolgálatnál
megszüntetésre került a mezőőri járulék, így a három fő mezőőr jogviszonyát is
megszüntettük. Két fő munkahelyét csak 2008. december 31-én tudjuk megszüntetni, addig
pedig felmentési idejüket töltik. A harmadik mezőőr a prémium évek programban fog részt
venni, mely szerint az öregségi nyugdíjáig a bérének a 70%-át meg fogja kapni, amit a
központi költségvetésből biztosítanak számára. Ez egy lehetőség volt a dolgozó számára,
amivel ő élni is kívánt. A mezőőri bérkiadás csökkentése havi szinten 443.000 Ft, éves szinten
5.319.000 Ft-ot tesz ki. Az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatóját is megkerestem a
héten, mert a képviselő-testület kérte, hogy ő is számoljon be arról, hogyan indult az
intézmény és milyen költségei vannak. Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
Bizottságának ülésén az igazgató úr ennek eleget is tett.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is meghallgatta az intézményvezetők beszámolóit, és megállapítható,
hogy valóban részletes beszámolót készítettek, de sajnos még mindig az látszik, hogy ez nem
lesz elegendő ebben az évben. A jövőre vonatkozóan úgy tűnik, hogy még mindig
intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet. Jelen pillanatban a
befolyó bevételeknél jövőre még mindig többet fogunk költeni. Ha eladunk mindent, az
pillanatnyilag megoldja ugyan a kérdést, de meg kell nézni, mi az, amihez hozzá lehet nyúlni,
úgy, hogy az intézmények működőképessége megmaradjon, a likviditási helyzet pedig jobbra
forduljon. A pénzügyi bizottság elfogadja a megszorító intézkedések végrehajtásáról készült
beszámolókat.
Bor József Dezső, az Oktatási Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága is meghallgatta és megtárgyalta az
intézményvezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatását. A bizottság elfogadásra javasolja a
tájékoztatókat.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az Aba Sárvíz FC takarítónőjének bérével, illetve a Művészeti Iskolával közös
intézményhasználattal kapcsolatban, úgy gondolom ahhoz, hogy az intézmények működési
költségének áttekinthetőségét biztosítsuk, szükséges, hogy az adott költségek az adott
intézménynél jelenjenek meg. A takarító bérét is máshogy kellene átcsoportosítani. A közös
intézményhasználatot is rendezni kell. Bízom benne, hogy ha sikerül az átvilágítást
végrehajtani, akkor ezekre a kérdésekre is választ kapunk. Nem mindig ott voltak a költségek
elszámolva, ahol ténylegesen kellett volna, ahol ténylegesen jelentkeztek.
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Farkas Károly képviselő:
Egyetértek alpolgármester úrral, még annyival szeretném kiegészíteni, hogy az Abai
Gimnázium és Kollégiumnál valamint a „Kultúr” Közösségi Háznál is felmerül ez a kérdés.
Azt szeretném, hogy minden költség ott jelenjen meg, ahol az felmerült.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki elfogadja, az önkormányzat intézményeinél végrehajtott létszámleépítésekről, megszorító
intézkedésekről és ezek pénzügyi hatásáról szóló tájékoztatókat, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta.

94/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
az önkormányzat intézményeinél végrehajtott létszámleépítésekről,
intézkedésekről és ezek pénzügyi hatásáról szóló tájékoztatók elfogadásáról

megszorító

Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat intézményeinél végrehajtott
létszámleépítésekről, megszorító intézkedésekről és ezek pénzügyi hatásáról szóló
beszámolókat megtárgyalta és elfogadta.

4. A 2008. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
Röviden szeretném ismertetni a 2008. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló
előterjesztést. A képviselő-testület az 1/2008. számú rendeletével fogadta el az önkormányzat
és intézményei költségvetésé, melyet az év során egy alkalommal módosított, a 4/2008. számú
rendeletével. A módosítás a költségvetési megszorításokat tartalmazta. A félévi beszámolóhoz
kapcsolódóan ismét módosítani szükséges, az előterjesztés mellékletének megfelelően. Főbb
számok a következők: bevételi előirányzat 4.403.884 ezer Ft, a június 30-i bevételi teljesítés
746.378 ezer Ft, a módosított kiadási előirányzat 4.403.884 ezer Ft, a június 30-i kiadási
teljesítés pedig 717.043 ezer Ft. A módosított létszám előirányzat önkormányzati szinten
összesen 185 fő, teljesített pedig 182 fő. Az előterjesztés mellékletéből is kitűnik, hogy ismét
növekedett a kiadási és bevételi előirányzatunk, melynek oka az, hogy az állam
pótelőirányzatokat bocsátott az önkormányzat rendelkezésére személyi kiadások kapcsán,
mint például a 13. havi juttatások kiadásai, melynek fedezetére mintegy 16.000.000 Ft-ot
biztosított az állam. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések önkormányzati terheinek
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csökkentésére szintén 16.000.000 Ft-ot biztosított az állam. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
A teljesítés azért ilyen kismértékű mind a kiadási, mind a bevételi oldalon, mert a
beruházásainknál, elsősorban a szennyvízberuházásnál nem volt sem kiadás, sem bevétel az
első félévben.
Kasó László képviselő:
Szeretnék kérni, hogy a féléves, ¾ éves költségvetési beszámolók áttekintését, amennyire
lehet, hozzuk előrébb, közelebb a teljesítés időpontjához. Erre ígéretet is kaptam, úgy
gondolom, hogy a június 30-i állapotot augusztus közepén már meg lehet tárgyalni. Szerintem
erre mindenképpen figyeljünk, mert jelenleg már teljesen más a helyzet, mint amit
elfogadtunk.
Kossa Lajos polgármester:
Kérném az osztályvezető asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket a beszámoló készítésének
mechanizmusáról.
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
A Magyar Államkincstár felé is le kell adni egy beszámolót augusztus 10-i dátummal. Ez
teljesen más táblázatokat tartalmaz, mint ez a beszámoló, de természetesen az az alapja a
mostani beszámolónak. A törvény szeptember 15-ét ír elő az első félévi beszámoló
megtárgyalására, a ¾ évesre pedig november 30-át. A bizottsági ülésen ígéretet tettem arra,
hogy a pénzügyi osztály arra fog törekedni, hogy a féléves beszámoló augusztus közepére
elkészüljön.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2008. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta.
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95/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetése
első félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta,
és elfogadta.

5. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
A beszámoló is tartalmazza azokat a mellékleteket, amelyeket ez a rendeletmódosítás.
Elsősorban a személyi kiadásoknál történt módosítás az évközi pótelőirányzatok miatt. A
Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta ezt a napirendet és elfogadásra javasolja.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet hozta.
13/2008.(IX. 22.) számú
Rendelet
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2008. évi költségvetésének módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
6. Aba Sámuel Általános Iskolában új álláshely létrehozásának engedélyezése
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Kérem a képviselő-testületet, hogy engedélyezze 2008. szeptember 1-jétől az Aba Sámuel
Általános Iskolában egy új álláshely létrehozását. A kérésemet a következőkkel támasztom
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alá. Második éve folyik az „Életfa Program” oktatása az iskolában, amely úgy működik, hogy
a művészeti osztályba járó gyerekek mindannyian napközisek is, tehát délután fél négyig,
négyig az iskolában tartózkodnak. Az utóbbi időben nagyon megnőtt a napközi iránti igény,
ezért egy új napközis csoport létrehozása vált szükségessé, ezért szükségünk van egy új
napközis tanárra is. Egy pályakezdő abai tanítónőt vettem fel erre az álláshelyre. Az állami
normatíva majdnem fedezi a bérét, mert az iskolaotthonos oktatásra plusz pénzt lehet
igényelni. Így az önkormányzatnak egy évre 487.000 Ft plusz költséget jelentene csak a
tanítónő bére. Kérem a képviselő-testületet, engedélyezze, hogy az álláshelyet betöltését.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi és az Oktatási Bizottság is tárgyalta a kérelmet, kérem a bizottsági elnököket,
hogy tájékoztassanak bennünket álláspontjukról.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság támogatja a kérést.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalta az új álláshellyel
kapcsolatos kérelmet. Szakmailag úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek
biztosítsuk a délutáni elfoglaltságukat, ezért a bizottság támogatja a kérést.
Csép Györgyné alpolgármester:
Az iskolaotthonos osztályokban lévő gyerekek a napközis létszámban szerepelnek?
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Külön rendszerben vannak. Annyi hasonlóság van, hogy mindkét oktatási formában reggeltől
délután fél 4-ig esetleg 4-ig iskolában vannak a gyerekek.

Csép Györgyné alpolgármester:
Nem lenne egyszerűbb belső helyettesítéssel megoldani? Hiszen akik művészeti osztályba
járnak, délutánonként más elfoglaltságuk is van, és lehet hogy csak öt gyerek van a
napköziben, vagy még kevesebb.

19

Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Amikor a szülők a művészeti osztályba íratták be a gyerekeiket, elfogadták a művészeti
iskolának azt a kérését, hogy legyen mindenki napközis, mert a plusz órák délután vannak,
ezért olyan végzettségű tanítónőt vettünk fel, aki tud oktatni drámát és néptáncot is.
Csép Györgyné alpolgármester:
Akkor mi értelme volt a létszámcsökkentésnek?
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Nagyon sok a napközis gyerek, az önkormányzatnak pedig kötelessége ezt az igényt
kielégíteni. Összesen 99 napközisünk és 113 iskolaotthonos gyermekünk van jelenleg. Nagy
részben fedezi az állam a napközis nevelő bérét.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az előterjesztésnek megfelelően egyetért azzal, hogy az Aba Sámuel Általános Iskolában
új álláshelyet hozzunk létre, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

96/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
1 fő pedagógus álláshely létrehozása az Aba Sámuel Általános Iskolában
Aba Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi 1 fő pedagógus álláshely létrehozását az
Aba Sámuel Általános Iskolában 2008. szeptember 1. napjától.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozati kivonat megküldésével tájékoztassa
az intézményt a képviselő-testület döntéséről, valamint gondoskodjon a testület döntésének
megfelelően az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletében a létszámváltozás
átvezetéséről és a rendelet módosításáról.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
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7. Aba Sámuel Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Az Aba Sámuel Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát minden évben az
érvényes alapító okirathoz kell igazítani. Egy hónappal ezelőtt az intézmények alapító
okiratainak módosítására került sor, ezek a módosítások lettek átvezetve az SZMSZ-ben.
Illetve a nyár folyamán történt belsőellenőrzés során kérték tőlünk, hogy a dolgozók
munkaidő nyilvántartását igazítsuk a jelenleg érvényes szabályokhoz, mert ezek évközben
megváltoztak. Ezen változások kerültek átvezetésre az iskola SZMSZ-ében.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalta az Aba Sámuel
Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Lényegében
adminisztratív módosítások történtek, az igazgató úr a bizottsági ülésen is megadta a
szükséges tájékoztatást, aki akarta, megtekintenthette az SZMSZ-t a jegyzői irodában. A
bizottság egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek az új SZMSZ elfogadását.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Sámuel Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

97/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
az Aba Sámuel Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Sámuel Általános Iskola Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
8. Bejelentések
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
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Szász Péter azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az abai 0442/8 és 0442/4 hrszú ingatlanokat elválasztó 0442/5 hrsz-ú, út megjelölésű ingatlant szeretné megvásárolni. Az
építési osztályon beadásra került az építési engedély iránti kérelem. Mind a két említett
ingatlan az ő tulajdona, és szeretné, ha ezentúl egy hrsz-on szerepelnének, ezért ajánlatot tett
arra, hogy a 408 nm-es út megnevezésű ingatlant az önkormányzattól 50.000 Ft-os vételáron
megvásárolja. Az adás-vételi szerződés tervezetét képviselőtársaim már megkapták, amelyhez
csatoltunk egy térképmásolatot is. Javasolom, hogy a testület fogadja el és szavazza meg a
vételi ajánlatot.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az adás-vételi szerződéssel az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

98/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
a 0442/5. hrsz-ú ingatlan értékesítése Szász Péter részére
Aba Nagyközség képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő,
az abai ingatlan nyilvántartásban 0442/5. hrsz. alatt felvett, forgalomképes vagyonkörbe
tartozó, 408 m2 területű „út” megjelölésű ingatlant értékesíti Szász Péter Rudolf (an: Vass
Ildikó, szül. Szamosújvár (Románia), szül. idő: 1976.06.18.) Szfvár, Géza u. 43. szám alatti
lakos részére.
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát bruttó 50.000. Ft összegben határozza meg és
fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
megkösse és aláírja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2008. október 15.

Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az augusztusi ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy egy külső céget kér fel pénzügyi
átvilágításra az önkormányzat által meghatározott feltételek alapján, és arra kéri a szakértőket,
hogy tegyenek javaslatot, milyen költségcsökkentő döntéseket tudna meghozni az
önkormányzat. Az átvilágítás a kötvénykibocsátó Hypobank részéről a további lépésekhez
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nélkülözhetetlen. A Hermes-Holding Kft-t találtuk legmegfelelőbbnek erre a feladatra. A
bank is közölte, hogy nem kötelező érvényű az önkormányzat felé, de tekintettel arra, ők ezzel
a céggel dolgoznak, e cég megbízását látnák szívesen. Két kérdés merült fel a megbízással
kapcsolatban. A cég először - a bizottság szerint - magas összeggel vállalta volna az
átvilágítást, ezért kértünk új ajánlatot, amelyben 600.000 Ft+ÁFA összeggel csökkentették a
szakértői díjat. Teljesítési határidőnek 2008. november 15-ét adták meg. Kérem a képviselőtestületet, hogy tárgyalja ezt meg.
Kasó László képviselő:
A pénzügyi bizottsági ülésen abban állapodtunk meg, hogy az átvilágítás a 2005, 2006, 2007es évet kellene, hogy érintse, most viszont úgy szerepel az előterjesztésben, hogy a 2004-es
évtől.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Maga a cég vetette fel, hogy jobb lenne a 2004-es évtől kezdeni az átvilágítást, mert
véleményük szerint az az év megfelelő bázis lenne a következő évek működésének
áttekintéséhez. A 2004-es év nem egy konkrét átvilágítás lenne, hanem egy viszonyítás a
többi évhez. Természetesen a képviselő-testület döntésén múlik, hogyan kérjük az átvilágítást.
Horváth István képviselő:
Mindenképpen szükségünk van külső segítségre, mert nem tudjuk a dolgokat egyedül
megoldani. El kell fogadnunk az ajánlatot, a határidő pedig legyen 2008. október 31. Ne
várjunk ebben a kérdésben tovább, mert nincs már időnk.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A bank jelezte, hogy mindenképpen kérni fog tőlünk ilyen típusú anyagot, mert látni akarja a
likviditási helyzetünket rövid és középtávon is. Az ajánlatban megjelölt szakértői óradíjat nem
tartom magasnak, de azt nem tudom, - ahogy már jeleztem is - hogy a munkára elegendő e az
idő.

Mercsek György a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is egyetértett azzal, hogy az átvilágítást végre kell hajtani. Az idő
nagyon sürget bennünket, úgyhogy javasolom, hogy fogadjuk el a Hermes-Holding Kft.
ajánlatát.
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Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
A pénzügyi osztály mindent meg fog tenni azért, hogy a szakértői napok minél kevesebbek
legyenek, ugyanis sok mindenben kell majd a segítségünk, pár napig együtt fogunk dolgozni
velük. Szerintem 30 napos határidő elegendő.
Farkas Károly képviselő:
Szerintem is legyen ez az idő minél rövidebb.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Lehet azt is kérni, hogy az ajánlat visszaküldésétől számított 30 napon belül küldjék meg az
elkészített dokumentációt. Így, véleményem szerint, elegendő lesz a idő.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Hermes Holding Kft. ajánlatát azzal a módosítással,
hogy a teljesítés dátuma az ajánlat visszaküldésétől számított 30. nap legyen, kérem, emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

99/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
Hermes Holding Kft. megbízása
költségvetésének átvilágításával

az

önkormányzat

és

intézményrendszere

Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Hermes Holding Tanácsadó, Szervező és
Szolgáltató Kft-t (székhely: Budapest, Soroksári u. 48.) az önkormányzat és
intézményrendszere költségvetésének átvilágításával a 2004-es költségvetési évet bázisként
alapul véve.
A Képviselő-testület a Kft. előzetes ajánlatában felsorolt feladatok elvégzéséért, az ajánlati
árat elfogadva 3.840.000 Ft + ÁFA összeget biztosít az önkormányzat 2008. évi
költségvetésében.
A feladat teljesítésének határideje: a szerződés aláírását követő 30 nap.
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A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a megbízási szerződés
aláírásával.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester:
A falugazdász hálózatot működtető Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
nyújtott be egy kérelmet a képviselő-testülethez, melyben kérik, hogy az önkormányzat
továbbra is megfelelő infrastruktúrával felszerelt helyiséget, valamint szélessávú internet
elérhetőséget bocsásson szerződés alapján térítésmentesen az MgSzH rendelkezésére. Csak
így tudják továbbra is biztosítani az ügyfélfogadást.
Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kérésének
eleget téve, 2008. október 1-jétől is igényt tart az abai önkormányzat a falugazdász
biztosítására, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

100/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
falugazdász hálózat működtetéséről
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a
falugazdász hálózat működtetésére Aba Nagyközségben.

jövőben is igényt tart a

Az önkormányzat továbbra is biztosítja a falugazdász ügyfélfogadásának működéséhez
szükséges és megfelelő infrastruktúrával felszerelt helyiséget, valamint szélessávú internet
elérhetőséget bocsát térítésmentesen az MgSzH rendelkezésére.
A képviselő-testület felkéri Kossa Lajos polgármestert, hogy határozati kivonat
megküldésével a képviselő-testület fenti döntéséről tájékoztassa a Fejér Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

25

Simon László:
A szennyvízberuházással kapcsolatban lenne kérdésem. Mivel csökkentett összegű címzett
támogatást kaptunk, és tudomásom szerint Soponya később csatlakozott ehhez, miért nem
nélküle valósítottuk meg a beruházást? A másik kérdésem pedig, hogy 2001-ben kezdődött el
a beruházás, és akkor azt mondták, hogy aki részletben fizeti ki a csatornát, az a lakástakarék
pénztárral szerződjön. Aki pedig egy összegben fizette ki, annak nem volt további teendője.
2007-ben kiderült, hogy a dolgok nincsenek rendben. Úgy érzem, hogy az egész beruházás
nem is volt megfelelően átgondolva. Hallottam, hogy a lakástakaréknál kössenek a lakosok új
szerződést, mert meg kell emelni az összeget. Aki egyben befizette a 150.000 Ft-ot, amennyit
annak idején megállapítottak, az most miért fizessen többet, hiszen 7 éve használják a pénzét.
Kossa Lajos polgármester:
Már többször elmondtam, hogy amikor megkaptuk a csökkentett összegű címzett támogatást,
egyeztettünk a minisztériummal, és akkor közös megállapodás alapján döntöttünk úgy, hogy a
négy település közösen, a csökkentett címzett támogatással valósítja meg a beruházást.
A lakástakarék pénztári szerződést mindenkinek meg kellett kötni. Az új szerződéskötés nem
arról szól, hogy a magánszemélyeknek kell többet fizetni, hanem arról, hogy az alapítvány
támogatási összege nő meg, és ez alapján egy megnövelt havi törlesztéssel, magasabb állami
támogatáshoz lehet hozzájutni.
Simon László:
Aki egyben befizette az összeget, azt tehát ez nem érinti?
Kossa Lajos polgármester:
Nem.
Mindenkinek kellett kötni annak idején lakástakarék pénztári szerződést. Aki lakástakarék
pénztári szerződést kötött, annak kevesebbet kell majd fizetnie.
Az érdekeltségi hozzájárulás fog megnőni, amely alapítványi támogatásból lesz kiegyenlítve,
tehát nem a lakosságnak kell megfizetnie.
Mercsek György képviselő:
Tisztelt Abaiak! Szeretném elmondani, hogy már szeptember 1-jén tudtam, hogy szeptember
19-én nekem egy megyei fórumon kell részt venni, ahol a személyemre számítottak, ezért
nem tudtam a falugyűlésen részt venni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy a tavaly októberben Lajtos Józseffel kötött
csereszerződést újra tárgyaljuk meg. Akkor úgy határozott a képviselő-testület, hogy a Lajtos
József tulajdonában lévő ingatlant, amit megosztott, elcseréli egy Kálvin utcai ingatlanra,
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azért, hogy később majd ott utcát lehessen nyitni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat
kezdeményezte ezt a cserét, szeretné kérni tőlünk, hogy vállaljuk át a vagyonszerzési illetékét.
Szeretném, ha ezt megbeszélnénk, és döntést hoznánk benne.
Farkas Károly képviselő:
Mi egy piacképes építési telket cseréltünk el egy 14 m széles ingatlanra?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Véleményem szerint beépíthető telekről van szó.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Úgy gondolom, hogy az utcafronti rész elég keskeny, de ennek utána kell nézni.
Kossa Lajos polgármester:
Javasolom, hogy ezt a kérdést a következő testületi ülésen vitassuk meg.
Kasó László képviselő:
Lassan foglalkoznia kellene a képviselő-testületnek a „Kultúr” Közösségi Ház használatának
kérdésével is. Szeptembertől az Aba Sámuel Általános Iskola nem tudott termet biztosítani az
Abai Gimnázium és Kollégium számára, így a „Kultúrban” kezdte meg tevékenységét.
Szerintem össze kellene hangolni a „Kultúr” Közösségi Ház és a Gimnázium működését. Én
javasolom, hogy a következő testületi ülésig az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága valamint az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága tárgyalja ezt meg
és dolgozzon ki javaslatot a jövőre, a továbblépésre vonatkozóan.
Csép Györgyné alpolgármester:
Egyetértek a kéréssel. Többen megkerestek már ez ügyben pl. a helyi közösségek, hogy nincs
helyük próbálni, nem tudnak dolgozni. Olyan megoldást kell találni, amely mindenkinek jó.
Kérem, hogy ez a kérdés minél hamarabb legyen megbeszélve.

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Mindenképpen meg kellene azt is beszélni, hogy most nincs a „Kultúr” Közösségi Háznak
felelős vezetője. Meg kellene pályáztatni, illetve felmerült az a lehetőség is, hogy esetleg
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másik intézménnyel összevonni. Utóbbi esetben megbízott vezetőt kell választani, amelyet
nem kell pályáztatni.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága valamint az
Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága együttes ülésen dolgozzon ki egy
koncepciót a „Kultúr” Közösségi Ház további működésére vonatkozóan, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

101/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
koncepció kidolgozása a „Kultúr” Közösségi Ház további működésére vonatkozóan
Aba Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat Ifjúsági, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottságát, valamint Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságát hogy
a képviselő-testület következő ülésére együttesen dolgozzanak ki javaslatot, koncepciót a
„Kultúr” Közösségi Ház további működtetésére vonatkozóan.

Szabóné Balogh Bernadett jegyző:
A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás keresett meg azzal a kéréssel, hogy döntsünk az
iktatóprogram bevezetésével kapcsolatban. Törvény által előírt feladatról van szó, 2009.
január 1-től minden önkormányzat csak tanúsított, minősített iktatóprogrammal végezheti az
elektronikus iktatást. A társulás megpróbálná kistérségi szinten megoldani a beszerzést, minél
többen csatlakoznának, annál olcsóbban lehetne hozzájutni a programhoz. Több helyről
kértek már ajánlatot, körülbelül 480.000 Ft-ba kerülne a hivatalnak. Szerettem volna, ha ez
már novembertől működhetne, mert meg is kell tanulni a kezelését. Jelenleg manuális iktatás
folyik, mellette lehetne 2 hónap betanulási idő az elektronikusra is. Polgármester úr azt kérte,
hogy ne most beszéljük meg ezt a kérdést. Én viszont attól félek, hogyha ezt nem vezetjük be,
akkor utána még magasabb összeget kell majd fizetnünk. Jelenleg 6000 fölött van már az
ügyiratszámunk az okmányirodával együtt.
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Csép Györgyné alpolgármester:
Nem lehetne támogatást igényelni valahonnan?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Próbáltunk pályázati lehetőséget kihasználni még a tavalyi évben, de sajnos nem sikerült,
mert nem csatlakoztak hozzánk a kistérség önkormányzatai. Most viszont már csatlakozott
Seregélyes, Csősz és Sárosd. A kistérség felvállalta a lebonyolítást, tőlünk csak egy választ
várnak.
Kossa Lajos polgármester:
Ha jól értem, arról kell dönteni, hogy a kistérség szervezésében kívánjuk-e az iktatórendszert
beszerezni?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Igen.
Horváth István képviselő:
Én úgy emlékszem, hogy év elején ennél sokkal kedvezőbb ajánlatokat kaptunk. Szerintem,
még ne döntsünk ebben a kérdésben.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Javasolom, hogy kérjünk még ajánlatokat, és halasszuk a következő testületi ülésre a döntést.
Más kérdés, észrevétel a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
A Képli és Társa Bt. juttatott el egy kérelmet a képviselő-testülethez, polgármester úr azonban
azt kérte, hogy együttes bizottsági ülésen legyen előzetesen megvitatva a kérelem.
Kasó László képviselő:
Szeptemberben lejárt a bérleti szerződés. 8 hónapja nem tudják elintézni, hogy legyen végre
Abán diszkó. Mire mindent sikerült beszerezni, lejárt a szerződés, és megint későbbi
időpontra lett halasztva a megtárgyalása.
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Amikor döntöttünk arról, hogy engedélyezzük a diszkót, akkor még sok szakhatósági
engedélyt be kellett szerezni a székesfehérvári jegyző részére. A kérelmezők már mindent
beszereztek, mikor kiderült, hogy a Gimnázium szeptembertől ideiglenesen ott kap termet.
Így a jegyző addig nem tudja megadni az engedélyt, amíg a képviselő-testület nem dönt a
kérelem ügyében. Az idevonatkozó törvény azt írja elő, hogy oktatási intézmény 200 m-es
körzetében nem lehet szeszesitalt árusítani. Tehát olyan üzlet nem lehet, ahol szeszes italt
árusítanak -diszkó viszont- igen. A jogszabály olyan lehetőséget is biztosít, hogy amennyiben
a gimnázium nyilatkozik arról, hogy szombati napokon nincs tanítás, akkor lehetőség van
arra, hogy ezen a napon diszkó rendezvény lehessen a Kultúrban. A gimnázium el is juttatta
már hozzám ezt a nyilatkozatot. Ha a képviselő-testület a kérelem elfogadása mellett dönt,
akkor a székesfehérvári jegyző meg fogja adni a működési engedélyt.
Farkas Károly képviselő:
A feltételek már korábban ki lettek kötve, szerintem nyugodtan szavazhatunk a kérdésben.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Képli és Társa Bt. már előzőekben meghatározott feltételekkel
kéthetente szombatonként diszkót tartson a „Kultúr” Közösségi Házban, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással– elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
102/2008.(IX. 22.) számú
Határozat
hozzájárulás megadása a Képli és Társa Bt. részére
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Képli és Társa Bt. (székhely:
Aba, Kossuth u. 160.) az Aba, Rákóczi u. 4/a. szám alatti „Kultúr” Közösségi Házban az Abai
Gimnázium és Kollégium valamint az Aba Sámuel Általános iskola tanítási szünetének ideje
alatt szeszesitalt értékesítsen.
Az Aba, Rákóczi u. 4/a. szám alatt működő Abai Gimnázium és Kollégium tanórái hétfőtőlpéntekig 800-1700 óráig tartanak.
Az Aba Sámuel Általános Iskola hétfőtől- péntekig 700-1700 óráig tart foglalkozásokat a
tanulóknak.
Az iskolák szombaton és vasárnap nem tartanak nyitva, ezeken a napokon a tanítás szünetel.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a Képli és Társa
Bt-t határozati kivonat megküldésével tájékoztassa.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
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Horváth István képviselő:
A szennyvízberuházással kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Döntöttünk már arról,
hogy polgármester úr és alpolgármester úr az ehhez kapcsolódó tárgyalásokon együtt
vegyenek részt, nehogy véletlenül valamilyen mulasztás történjen. Ennek ellenére azt kell
mondanom, hogy sajnos ez nem valósult meg. Sajnos alpolgármester úr azóta se vesz részt
ezeken a tárgyalásokon, aminek nem tudom az okát. Véleményem szerint itt mulasztani
többet nem lehet, vagy személyes felelősséggel részt vesznek az üléseken, vagy ha nem,
akkor legalább tegyék meg azt, amit a többi ember kér tőlük. Természetesen dr. Pőcze Ferenc
alpolgármester úr sem lehet ott mindig, de akkor legyen ott valaki más, például Mercsek
György képviselő.
Farkas Károly képviselő:
Jegyző asszonytól szeretném kérdezni, hogy - felvetődött egy személy megjelölése - aki a
szennyvízberuházáshoz tartozó iratokat összeszedi. Lesz olyan személy, aki holnaptól ezzel
fog foglalkozni, hogy minden rendben legyen?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Beszéltünk már erről Takács Viktóriával, és úgy gondolom, hogy őt fogom erre kijelölni. Az
iratok természetesen megvannak, csak nem egy helyen, van, ami a pénzügyi osztályon, van,
ami pedig a polgármester úrnál.
Farkas Károly képviselő:
Azok a dokumentumok, amelyek az átutaláshoz szükségesek, mennyi idő alatt fognak
elkészülni?
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy a többi önkormányzaté, úgy fog a miénk is elkészülni.
Farkas Károly képviselő:
Én úgy tudom, hogy a többieké már készen van.
Kossa Lajos polgármester:
A miénk is elkészült.
Farkas Károly képviselő:
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Akkor nincs akadálya annak, hogy holnap ezt el lehessen indítani?
Kossa Lajos polgármester:
Ha minden feltétel adva van, rendelkezésre áll, akkor nincs.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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