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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. június 18-i nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei
Józsefné és Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az testületi ülés határozatképes, hiányoznak Horváth István és
Németh László képviselők, Farkas Károly pedig jelezte, hogy később fog megérkezni az ülésre.
A testületi ülés napirendi pontjaira kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1)ABA NAPOK programja
2)ABA NAPOK szervezésével kapcsolatos megállapodások és döntések jóváhagyása
3)Aba Közalapítvány támogatása játszóterek koncepció tervének elkészítése céljából
4)A Közép Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-vel kötött keret-megállapodás kiegészítése
5)Döntés pályázati anyag elkészíttetéséről a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése céljából
6)A helyi kerékpárút-hálózat fásítási terveinek elkészíttetése
7)A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 25/2003.(XII.1.) számú
rendelet módosítása
8)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
9)Döntés az „Életfa” helyi fejlesztésű pedagógiai program akkreditációs eljárásának
megindításáról
10)Jelentés a belső ellenőrzés által 2008-ban végzett tevékenységről, az ellenőrzés során tett
megállapításokról és javaslatokról
11)Javaslat a Hermes Holding Kft. által készített átvilágítási anyag intézkedési terve 9. és 10.
pontjának végrehajtására
12)Bejelentések
13)Tájékoztató az Aba-Invest Kft. és a Cavour Kft. között folyó per I. fokú bírósági ítéletéről
(zárt ülés keretében)
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Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.

1.) ABA NAPOK programja
Kossa Lajos polgármester:
Köszöntöm körünkben Fábián Juditot, a Kultúr Közösségi Ház vezetőjét, valamint Steixner Istvánt,
a Hagyományok Forrása program szervezőjét. Felkérem őket, bár képviselőtársaim illetve a falu
lakossága is ismeri már az összeállított programot, hogy néhány szóban tájékoztassák a testületet a
programokról illetve arról, hogy a programok milyen elvek mentén kerültek összeállításra, és mit
szeretnénk ünnepelni a programsorozat keretében.
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház vezetője:
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet és a vendégeket. Az idei Aba Napok programja hasonló
az előző évekéhez, minőségileg nem lett kevesebb. Fontos szerepe van annak, hogy a 2009. évet a
Közösségek Évének nyilvánítottuk Abán, és már az ünnepélyes megnyitó összeállításában is látszik,
hiszen mindazok az egyesületek, szervezetek, akiknek „születésnapjuk” van, fellépnek. 15 éves az
Abai Pávakör és Citerazenekar, 15 éves a Sárvíz Fúvószenekar, illetve 15 éves a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény több csoportja is: az Aranyalma Néptáncegyüttes és a Csengettyű
Énekegyüttes is. Vendégként a Szamosújvári Néptánccsoport színesíti még ezt az ünnepélyes
megnyitót. A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiállítással is készül az Aba Napokra,
illetve részt vesznek a Néptánc gálán, kézműves foglalkozást tartanak. Érdekes színfoltja lesz a
rendezvénynek a Kormorán együttes vasárnap esti koncertje, ahol a 2. osztályosok is fel fognak lépni.
A 3 napos rendezvényen több helyi egyesület is fel fog lépni. Az idén alakult Jazz tánccsoport is be
fogja mutatni tudását vasárnap délelőtt, illetve Dream Dance tánc- és mazsorett-csoport, és a
legfiatalabbak, a Sivatag Rózsái Hastánccsoport is. Fontos, hogy az idén útnak indított Abai
Gimnázium és Kollégium is meg fog jelenni, elvállalták a kézműves foglalkozás megtartását, illetve
jurtában fognak kiállítást tartani. A sportegyesületek szombaton fognak színre lépni, futball illetve
kézilabda bajnokság lesz, valamint a horgászok is fognak a Domján-tónál vetélkedni.
Gyermekprogramok is lesznek. A gyermekprogramokat a kézműves foglalkozásokon kívül az a
Maskarás céh fogja tartani, akiknek a különböző felszerelései nálunk vannak, ők ingyen vállalták a
fellépést. A szomszédolás keretében meg lehet ismerni a helyi nevezetességeket, a római katolikus
templomhoz, a református templomhoz, a harangozó házhoz, a stációkhoz, a Vörös Kakas
Fogadóhoz, a szíjjártó műhelyhez, a Néprajzi kiállításhoz lehet elmenni, illetve meg lehet látogatni
egy boros pincét is. Lesznek olyan rendezvények is, amelyek az idén kerülnek először megrendezésre,
ilyen a Tűzszertartás, amelyről a múltkor is szó esett, illetve lesz ünnepi felvonulás Tisztelet az
Ősöknek címmel, ahol mindazon csoportok meg fognak jelenni, akik részünkről szerveződtek a
programba, illetve a Hagyományok Forrása program szervezője által jönnek Abára.
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Steixner István, a Hagyományok Forrása program szervezője:
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Szerencsére a két évvel ezelőtti első Hagyományok
Forrása nagy sikerére való tekintettel idén 2. alkalommal kerül megrendezésre a program, amely úgy
gondolom, sokkal változatosabb és színesebb programokat kínál, mint 2 évvel ezelőtt. Ennek ellenére
költséghatékonyabb módon próbáltuk alkotóbarátokkal közösen a rendezvény programját
összeállítani, amelynek következtében nagyon sok előadó, kézműves, hagyományőrző, egyéb
egyesületi vezető vagy egyesületek sok esetben nagy kedvezménnyel, vagy útiköltség fejében jönnek
el, képviseltetik magukat a Hagyományok Forrásán. A programok közül néhányat emelnék ki: bővült
a rendezvényünk egy teljes középkori udvarral, amelyben több mint 10 középkori sátor fog helyet
kapni. Ezen felül 1000 éves Fejér megye, melyet szintén próbáltunk a rendezvénybe beépíteni: a
honfoglaló íjászoktól, dobosoktól kezdve a 48-as, 56-os huszárokon keresztül nagyjából napjainkig.
Az előadások szintén a történelemmel kapcsolatos témákat, előadásokat fogják boncolgatni, többek
között Mátyás királyról is lesz szó, a középkorról, valamint Budai várral kapcsolatos előadásaink is
lesznek. Bízom benne, hogy nagyon színes programot sikerült összeállítani, és emelni fogja az Aba
Napok fényét.
Kossa Lajos polgármester:
Az elhangzottakat annyival szeretném kiegészíteni, hogy év elején Fábián Judit a 2009. évi
programokhoz sok ember véleményét kikérte, így az Aba Napok kapcsán is, és a program
összeállítása során ezen vélemények, javaslatok is maximálisan figyelembe vételre kerültek. Úgy
gondolom, hogy az előző évek programjaihoz képest talán még gazdagabb kínálatot tudunk adni, és a
2. napirend kapcsán lesz majd szó arról is, hogy mindezt úgy sikerült elérnünk, hogy az eddigieknél
kisebb költségekkel fedezzük. Azt hiszem, hogy a 3 nap méltó lesz mindazon jubileum
megünneplésére, amellyel a kisebb-nagyobb közösségek évfordulóját köszöntjük. Örülök annak, hogy
az abai szervezők ilyen hatékony és jó munkát végeztek és a 2. napirend kapcsán lesz szó arról is,
hogy kik azok, akik kívülről segítettek, fogják segíteni az Aba Napok megszervezését.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
(Farkas Károly az ülésre megérkezett)
2.) ABA NAPOK szervezésével kapcsolatos megállapodások és döntések jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy az előző napirend kapcsán már jeleztem, úgy ítélem meg, hogy a költségvetés jóváhagyásakor
elfogadott alapelveket maximálisan figyelembe véve sikerült összeállítanunk az Aba Napok
programját. A költségekről illetve a szervezéssel kapcsolatos döntésekről a következőket szeretném
elmondani a képviselő-testületnek. Abai részről a Kultúr Közösségi Ház vezetője és Steixner István
vesz részt a programok szervezésében, és 3 olyan szervezet, cég van, akik külsősként segítik az Aba
Napok megszervezését. Hagyományos módon az egyik a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., ez a
Soproni Sörgyár jelenlegi neve, a másik az Zala-Tófi Bt., a harmadik pedig az Etalon Produkció Kft.
Gyakorlatilag évek óta bevált hármasról van szó, kérem a képviselő-testületet, hogy az eddigiekhez
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hasonlóan támogassák, hogy ők szervezzék meg az Aba Napokat. A Heineken Hungária Sörgyárak
Zrt. idei évben is méltónak tartotta az Aba Napokat arra, hogy szponzorálja, és az általuk tett ajánlat
alapján a fogyasztott sör mennyisége szerint kapunk támogatást. Minimális támogatásként 350.000
Ft-ot kapunk, maximum 575.000 Ft + ÁFA lehet, az elfogyasztott sör mennyiséghez igazodva
emelkedik a támogatás összege. Mivel az önkormányzatnak így áfaköteles bevétele keletkezik az Aba
Napok kapcsán, az áfát visszaigényelhetjük, így a költségeink jelentős mértékben csökkennek. Ahhoz,
hogy valóban az összes áfát vissza tudjuk igényelni, kérem a képviselő-testületet, hogy a közterületek
használatáról szóló rendeletünk módosítását a kiadott előterjesztésnek megfelelően hagyja jóvá. A
közterületek használatról szóló rendeletünk 3. számú melléklete határozta meg az Aba Napokon
fizetendő közterület-használati díjak mértékét. Kérem, hogy a képviselő-testület helyezze hatályon
kívül a mellékletet. Ez azért fontos, mert közterület-használatnak áfamentes bevétele keletkezne, és
így az áfaköteles és a nem áfaköteles bevételeket arányosítani kellene, és az arányoknak megfelelően
lehetne a kiadásaink kapcsán az áfát visszaigényelni. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a
rendelet módosítását, akkor közterület-használati díjat nem szedne az önkormányzat a rendezvény
során. A határozati javaslatban szerepel, hogy az önkormányzat biztosítja az Aba Napok
megrendezése céljából a Szent István király teret, a Millenniumi parkot, a Fórum Étterem és a Kultúr
Közösségi Ház körüli területet és a Rákóczi utca, Vörösmarty utca, Kölcsey utcai közötti szakaszt.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy kössünk egy együttműködési megállapodást a Heineken
Hungária Zrt-vel, az Zala-Tófi Bt-vel, az Etalon Sport Produkciós Kft-vel és Steixner Istvánnal az
Aba Napok programjainak a lebonyolítására, a rendezvény előkészítésére, a technikai feltételek
biztosítására. A megállapodás keretében a megnevezett cégek, illetve személyek megrendezik az Aba
Napokat, a szükséges technikai és egyéb feltételt biztosítják és valamennyi egyéb teendőt a
rendezvénnyel kapcsolatban ellátnak. Így az önkormányzat számára a rendezvény lebonyolítása 5
millió forintba kerülne. A cégek által lebonyolított programokhoz szükséges technikai feltételek
biztosítása érdekében felmerülő költségek több mint 10 millió Ft-ot tesznek ki, ebből 5 millió Ft-ot
kell az önkormányzatnak biztosítania. Kérem még, hogy a partnertelepülési delegációk fogadására
600.000 Ft-ot biztosítson a költségvetésből a képviselő-testület. A határozati javaslatban szerepel az
is, hogy a szervezők a rendezvényt követően értékelést készítenek, amelyet legkésőbb 2009. július 31ig az önkormányzat részére átadnak, amely tartalmazza a rendezvény látogatottságára, az egyes
programsorozatok sikerességére, a szervezés hatékonyságára vonatkozó adatokat, és a felmerülő
problémákat. A testvértelepülések részéről Borszék és Szamosújvár fogja képviseltetni magát az Aba
Napokon, Szamosújvárról az önkormányzati delegáció mellett hagyományosan a Téka
Néptánccsoport is részt fog venni a rendezvényen. Borszékről 4 fős képviselő-testületi delegáció
érkezik, Szamosújvárról tízen fognak az önkormányzat részéről ide látogatni, a néptáncosok pedig
mintegy 40 fővel fogják képviseltetni magukat. Az 5.600.000 Ft, amelyet az Aba Napok
megrendezésére fordít a képviselő-testület, az eddigiekhez képest jóval kevesebb, de
meggyőződésem, hogy az eddigiekhez hasonló színvonalú programot sikerült összeállítani. Az
5.600.000 Ft-ot az önkormányzat költségvetésének tartalékalapjából biztosítanánk. Szeretném jelezni
a képviselő-testület számára, hogy azon javaslatokat, amelyeket a költségvetés elfogadásakor a
költségvetési előterjesztés tartalmazott, mind a bevételi oldalt érintően a további bevételek
realizálására, mind a kiadási oldalon a kiadási tételeink csökkentésére vonatkozóan, sikerült pozitív
értelemben túlteljesíteni, így van az önkormányzat költségvetésében tartalék. Két nagyon fontos és a
költségvetésünket érzékenyen érintő tétel van, amely jelentős mértékben befolyásolja mind a bevételi,
mind a kiadási oldalt. Az egyik a szennyvízberuházás befejezése. Képviselőtársaim az ülés előtt
kapták kézhez annak a levélnek illetve jegyzőkönyvnek a másolatát, amelyet a négy önkormányzat
polgármestere, alpolgármester úr, valamint a kivitelezői konzorcium vezetője írt alá. Konkrétumokat
és nagyon jó híreket tartalmaz mind a négy település számára a szennyvízberuházás finanszírozására
és a befejezésére vonatkozóan, erről későbbi napirend kapcsán fogunk tárgyalni. Úgy gondolom,
hogy ez egy nagyon fontos momentuma a 2009. év költségvetésének. A másik nagyon fontos tétele a
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költségvetésünknek a reptéri befektetőkkel folytatott tárgyalás, illetve annak várható eredménye. A
befektetővel több fordulón keresztül egyeztettük már az álláspontjainkat, amelyek közelednek
egymáshoz és megvan a realitása annak, hogy megszülessen egy olyan megállapodás, amely a
befektető számára is elfogadható, és jelentős mértékben javítani fogja a költségvetési helyzetünket.
Még egy nagyon fontos tárgyalás kezdeményezéséről szeretném a képviselő-testületet tájékoztatni,
amely reményeink szerint rövidesen szintén a képviselő-testület elé fog kerülni. Olyan fejlesztésről,
fejlesztési lehetőségről folytatunk előrehaladott tárgyalásokat, amely mintegy 250.000.000 Ft-os
energiahatékonysággal összefüggő fejlesztést tesz lehetővé az önkormányzati intézményekben, és
amely konstrukció keretében az önkormányzat egyszeri és plusz szabadon felhasználható bevételi
forráshoz juthat. Szükségesnek tartottam mindezeket elmondani annak érdekében, hogy a képviselőtestület az Aba Napok megrendezésére fordítandó 5.600.000 Ft-ról nyugodt lelkiismerettel
dönthessen. Hozzá kell tennem azt, hogy ez az összeg tovább csökkenhet a 3 nap során, ugyanis
sokat gondolkoztunk és egyeztettünk a szervezőkkel közösen arról, hogy hogyan lehetne az Aba
Napok kapcsán az önkormányzat bevételeit növelni. Egyértelműen arra az álláspontra jutottunk,
hogy a jelenlegi helyzetben az eddigi hagyományokat figyelembe véve, illetve a rendezvény
elhelyezkedését és lezárhatóságát figyelembe véve továbbra sem javasoljuk a képviselő-testületnek,
hogy belépő díjat szedjünk, illetve nem látjuk jól kivitelezhetőnek a parkolási díj szedését sem. Nem
javasoljuk, hogy ilyen formában növeljük a rendezvény bevételi forrásait. Viszont felhívással
szeretnénk élni az idei évben a rendezvényen résztvevőkhöz, amelyben tájékoztatnánk mind az
abaiakat, mind a vendégeinket arról, hogy a szponzorok és az önkormányzat támogatása teszi
lehetővé az idei évben azt, hogy az Aba Napok programjai ingyenesen látogathatók. Aki a szívén
viseli az Aba Napok sorsát, annak a segítségét kérjük ahhoz, hogy következő években is meg tudjuk
rendezni. Urnákat fogunk elhelyezni a rendezvény helyszínén, önkéntesen támogathatják az emberek
az Aba Közalapítványon keresztül az Aba Napok további megrendezését. Meglátjuk, hogy milyen
sikere lesz, úgy gondolom, hogy ezzel a lehetősséggel mindenképpen érdemes élni. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkérem Mercsek Györgyöt, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság először azt vizsgálta, hogy a rendezvény mennyibe kerül, a 3 napos program
során mit is kapunk, ebből kellett kiindulni. Valóban olyan programot sikerült jó színvonalon
összeállítani, amely hasonló vagy még színvonalasabb az elmúlt Aba Napokhoz képest. Próbáltuk az
5.600.000 Ft-ot mérlegelni, hogyan és milyen megoldásokkal lehetne tovább csökkenteni.
Polgármester úr is elmondta, hogy milyen szervezetek, civil szervezetek, vállalkozók fogják
bonyolítani az Aba Napok gazdasági oldalát. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy amint az Aba
Napok lezajlott, végleges összeállítás készüljön annak érdekében, hogy a lakosság elé tudjuk tárni azt,
mennyit és mire költöttünk el az 5.600.000 Ft-ból. Úgy gondolom, a bizottság tagjai is nyugodt
szívvel tették fel a kezüket arra vonatkozóan, hogy az Aba Napok ilyen összeg ellenében
megrendezésre kerüljön.
Csép Györgyné alpolgármester:
Nagyon izgultam, hogy idén megrendezésre kerül-e az Aba Napok, hiszen nem volt biztos, mivel a
szponzorok is pénz szűkében vannak, de örömmel szereztem tudomást róla, hogy lesz Aba Napok.
Talán én voltam, aki a legjobban izgultam az ellen, hogy legyen ingyenesen látogatható, hiszen a
Sziget rendezvénytől kezdve bárhova megyünk, csak pénzért tudunk bejutni. Valóban nehézséget
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okoz a rendezvények helyszíne, nem lehetne biztosítani a megfelelő ellenőrzést, legfeljebb úgy
lehetne megoldani, hogy az abaiaknak egy szalagot bocsátanánk ingyenesen rendelkezésükre, aki
vendég, attól pedig belépődíjat szednénk, de sajnos tényleg kivitelezhetetlen. Örülök, hogy marad a
rengeteg sok program, a nívós előadóművészek és előadások.
Bor József Dezső képviselő:
A Kézilabda Egyesület és az Aba-Sárvíz FC is megpróbál tornát szervezni a sárszentágotai, a kálozi, a
soponyai és az abai fiataloknak. Bízom benne, hogy a kistérségből még többen átjönnek sportolni és/
vagy szurkolni. Ilyen programmal kívánjuk még nívósabbá tenni ezt az egyébként is komoly
rendezvényt.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A közterület-használatról szóló rendelet módosításáról szavazni fogunk? Szeretném, ha
nyomatékosítanánk, hogy nem azt jelenti, hogy az önkormányzatnak nem fog bevétele származni a
rendezvényből, csak más típusú bevétel lesz, mint a közterület-használati díj. Nehogy félreértések
legyenek a faluban. A 90-es illetve a 2000-es évek elejére visszagondolva a díjak beszedésére
biztosabb és sokkal jelentősebb bevételt biztosít, de más ágon, mint ahogy a hagyományos módon
beszedett közterület-használati díj.
Kossa Lajos polgármester:
Pontosan. Akikkel szerződést kötünk a program lebonyolítása céljából, olyan technikai feltételeket
biztosítanak, amelyekért nem kell fizetnünk, ez több milliós tételt jelent. Ez azt jelenti, hogy 5 millió
Ft-ot kell biztosítanunk egy több mint 10 millió Ft-os program lebonyolításához.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Csak nem akarom, hogy bármilyen félreértés kialakuljon az önkormányzat bevételeiről.
Kossa Lajos polgármester:
Ezzel költséghatékonyabbá tesszük a rendezvényt, ugyanis az áfát teljes mértékben vissza tudjuk
igényelni a kiadásainkra vonatkozóan.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a közterületek használatáról szóló rendeletünk módosításával az előterjesztésnek
megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő rendeletet alkotta:
10/2009. (VI.20.) számú
rendelet
a közterületek használatáról szóló módosított 21/2003.(XI.1.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
106/2009. (VI.18.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a XVII. Aba Napok megrendezése céljából biztosítja a Szent
István király teret, a Millenniumi parkot, a Fórum Étterem és a Kultúr Közösségi Ház körüli
területet, valamint a Rákóczi utca, Vörösmarty utca és Kölcsey utca közötti szakaszát.
A képviselő-testület a 2009. június 26-28. között megrendezésre kerülő programok lebonyolításával, a
rendezvény előkészítésével, a technikai feltételek biztosításával megbízza a Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt-t (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.), a ZALA-TÓFI Bt-t (8900 Zalaegerszeg, Perlaki u.
27.), az ETALON Produkció Kft-t (6500 Baja, Rövid u. 2.) és a Kultúr Közösségi Házat, valamint a
Hagyományok Forrása rendezvény szervezésével Steixner Istvánt.
A képviselő-testület az Aba Napok lebonyolítására 5 millió forintot, az önkormányzat
partnertelepülési delegációinak fogadására 600 ezer forintot, mindösszesen 5.600.000 Ft-ot biztosít a
2009. évi költségvetése tartalékalapja terhére.
A szervezők a rendezvényt követően értékelést készítenek, melyet legkésőbb 2009. július 31-ig az
önkormányzat részére átadnak, és amely adatokat tartalmaz a rendezvény látogatottságát, az egyes
programcsoportok sikerességét, a szervezés hatékonyságát és a felmerült problémákat illetően.
3.) Aba Közalapítvány támogatása játszóterek koncepciótervének elkészítése céljából
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület év elején döntött arról, hogy felkéri az Aba Közalapítványt, nyújtson be
pályázatot a Leader program keretében játszóterek megvalósítására a Magyar Vidékfejlesztési
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Hivatalhoz. A döntésre azért volt szükség, mert az Aba Közalapítvány a költségek 100%-át nyerheti
el támogatásként, míg az önkormányzat csak 80%-át nyerhette volna el. Az együttműködésnek
köszönhetően az Aba Közalapítvány határidőben benyújtotta a pályázatát a bodakajtori, és Abán, a
Szabadság téri ligetben megvalósítandó játszóterekre. A Vidékfejlesztési Hivatal hiánypótlásra
szólította fel az Aba Közalapítványt, amely hiánypótlás keretében jelezték, hogy nem elegendő az a
vázlat, amelyet az árajánlatot tevő cég készített a játszóterek kialakítására vonatkozóan. Kérték, hogy
hiánypótlás keretében a közalapítvány tervezői jogosítvánnyal rendelkező személy, cég által elkészített
tervkoncepciót nyújtson be a játszóterek vonatkozásában. Az Aba Közalapítvány a terveket
elkészíttette, a hiánypótlást határidőben benyújtotta, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy a két
koncepcióterv elkészítésének ellenértékét biztosítsuk a Közalapítvány számára, amely 384.000 Ft-ot
jelent. Képviselőtársaim előterjesztésben megkapták a koncepcióterveket, láthatják, hogy milyen
módon valósul meg a játszótér Bodakajtoron illetve a Szabadság téren, illetve a hiánypótlásra
vonatkozó felhívást és a tervezői szerződést is. Minden esély megvan arra, hogy mindkét pályázat
eredményes legyen. Sikerült a hiánypótlást határidőben megtenni, és meggyőződésem, hogy komoly
fejlesztés jöhet létre ezáltal. A Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést, kérem az elnök
urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság álláspontjáról.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Csép Györgyné alpolgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy a társadalmi munka értéke beszámolható?
Kossa Lajos polgármester:
Nagyon sokan segíthetnek, főleg a környezet kialakításában. A 100%-os a támogatás miatt nem
szükséges beszámolni, de a játszótér környezetének kialakításában természetesen mindkét esetben
nagyon örülnénk annak, ha a helybéliek is segítenének.
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 384.000 Ft támogatásban részesíti az Aba Közalapítványt
a két játszótér koncepcióterveinek elkészítése céljából, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
107/2009. (VI.18.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Aba Közalapítvány részére, a Szabadság téri és bodakajtori
játszóterek megépítésére benyújtott pályázat hiánypótlási felhívásában megjelölt tervezői
névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével ellátott koncepció tervek elkészítéséhez
384.000 Ft támogatást biztosít a 2009. évi költségvetése terhére.
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4.) A Közép Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-vel kötött keret-megállapodás kiegészítése
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület korábban keret-megállapodást kötött a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési
Zrt-vel Európai Uniós pályázati anyagok összeállítására, és szeretném, ha a keret-megállapodást a
képviselő-testület a következők szerint kiegészítené. A keret-megállapodás nagyon előnyös az
önkormányzat számára, a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. saját költségén vállalja a pályázati
anyagok elkészítését, és annyit kér ennek fejében az önkormányzattól, a képviselő- testülettől, hogy
nyertes pályázat esetén biztosítsa a cégnek a projektmenedzsmentre kiírandó a közbeszerzésen való
részvételt a vonatkozó jogszabályoknak illetve a közbeszerzési előírásoknak megfelelően. Mivel a
közeljövőben új pályázati lehetőségek nyílnak meg az önkormányzatok számára, ezért kérem a
testületet, hogy az előterjesztésben szereplő 2 területtel egészítsük ki a pályázatot, illetve szóban
további kiegészítést is szeretnék tenni. Pályázni lehet a Közép-Dunántúli Operatív Program
keretében települési vízrendezési fejlesztésre. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy azon utcák
esetében, ahol még nincs vízelvezető árok, nyújtsunk be megállapodsát, illetve a jelenlegi rendszer
fejlesztésére is lehetőség van. Szakemberekkel, a Közép-Pannon Zrt-vel, amennyiben a képviselőtestület egyetért, összeállítanánk egy pályázati anyagot, amelyet a testületi döntést követően
benyújtanánk a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 90%-os a támogatás mértéke, és
az önrész felére lehet pályázni az Önkormányzati Minisztérium Önerő Alapjára. A belterületi utak
fejlesztésére vonatkozóan is megnyílt a pályázati lehetőség, továbbra is csak gyűjtőutak
vonatkozásában lehet pályázatot benyújtani. Képviselőtársaimnak kiadtam előterjesztésben a
rövidített pályázati kiírást, Aba esetében a Vörösmarty utca illetve a Dózsa utca hiányzó szakaszaira
lehet pályázatot benyújtani. Mindenképpen javasolnám, hogy ezzel a lehetőséggel is éljünk és
készíttessük el a pályázatot a Közép-Pannon Zrt-vel. A harmadik terület, amely szeretném, hogy ha
bekerülne a határozati javaslatba és elkészíttetnénk a Közép-Pannon Zrt-vel a pályázati anyagot, a
közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódik. Aba, illetve a kistérség nyert a járóbeteg-ellátó
központ kiépítését elősegítendő pályázaton, és a pályázat keretében többek között vállaltuk az érintett
önkormányzatok irányába, hogy a járóbeteg-ellátó központ megépítése esetén a közösségi
közlekedést is biztosítani fogjuk az érintett települések lakói számára. Szerencsés egybeesés az, hogy a
Közép-Dunántúli Régió hamarosan ki fogja írni a közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó
pályázatát is, amely szintén 90%-os támogatási aránnyal segíti a célok megvalósulását. A KözépPannon Zrt. vezetőjével egyeztettem, rendelkeznek szakértői kapacitással a pályázat összeállítására
vonatkozóan. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 3 pályázati anyag összeállításával, elkészítésével
bízzuk meg a Közép-Pannon Zrt-t oly módon, hogy a már meglévő keret-megállapodásunkat
egészítsük ki. Még egy kiegészítést szeretnék kérni, a 3/3. pontot egészítsük ki azzal, hogy biztosítjuk
a részvételt a projektmenedzsmentre és egyéb szakmai feladatok ellátására kiírandó közbeszerzésen.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Könnyű helyzetben van ilyen esetben a bizottság, amikor ilyen jó anyaggal állunk szemben. A
járóbeteg-ellátás, a betegek szállítása, az utak összeköttetése a kistérségen belül jelentős fejlesztések,
és a pályázat valamennyit tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság támogatja és javasolja elfogadásra.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a szóbeli kiegészítéssel együtt a határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
108/2009. (VI.18.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-vel 2007. január 8án kötött keret-megállapodást az alábbiakkal egészíti ki:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a KDOP illetve egyéb operatív programok forrásainak
elnyerése céljából az alábbi projektjeit kívánja kidolgozni és beadni:
- települési vízrendezés fejlesztése
- belterületi utak fejlesztése
- közösségi közlekedés fejlesztése
A képviselő-testület a keret-megállapodás 3.3 pontját az alábbiakkal egészíti ki:
A projektek KDOP illetve egyéb operatív programok támogatásából történő megvalósulása esetén a
jogszabályi keretek – kiemelten a közbeszerzésre vonatkozó előírások – között biztosítja a KözépPannon Regionális Fejlesztési Zrt. Illetve az által megjelölt társaság számára a részvételt a
projektmenedzsmentre és egyéb szakmai feladatok ellátására kiírandó esetleges közbeszerzésen.
5.) Döntés pályázati anyag elkészítettéséről a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése
céljából
Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt a konkrét előterjesztésekre rátérnék, szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy
az óvoda felújítására benyújtott pályázatunk nem volt sikeres, a kistérségből egyetlen óvoda sem
kapott támogatást. Mivel a pályázat az önkormányzatnak csak 70%-os támogatottságot jelentett
volna, 30% önrészt kellett volna biztosítanunk, így egy jelentős kiadást nem kell realizálnunk az idei
éves költségvetésünkben. Mivel azonban vannak új lehetőségek, ezért kérem, hogy továbbra is
tartsuk életben az óvoda felújításával kapcsolatos elképzeléseinket. Ennek első lépcsője ez a pályázat,
amely kapcsán kérem a képviselő-testületet, hogy egyrészt készíttessük el a pályázati anyagot,
másrészt nyújtsuk be, illetve hamarosan még egy előterjesztést fogunk készíteni az óvoda
tetőfelújítására vonatkozóan. Bízom abban, hogy az általam vázolt elképzelések megvalósíthatók és
az eredeti pályázatunknál sokkal kedvezőbb kondíciókat biztosít az önkormányzat számára. Július 1jétől nyílik meg az a pályázati ablak a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében, amely egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítását irányozza elő a közszolgáltatásokhoz, azaz az intézmények
akadálymentesítését. A pályázat 90%-os támogatottságú, illetve az önerő 50%-át meg lehet pályázni
az Önkormányzati Minisztérium Önerő Alapjából. Kérem, hogy a testület ma döntsön, mert van
ugyan végső beadási határidő, de nem várják be a pályázatokat, benyújtási sorrendben bírálják el és a
rendelkezésre álló források figyelembe vételével lezárják a pályázatot abban az esetben, hogy ha a
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forrás elfogyott. Nagyon fontos, hogy időben és hiánytalanul be tudjuk adni a pályázatot. Az Infinity
Kft., amely céget már megbíztuk a kerékpárút hálózatunk fejlesztésére vonatkozó pályázat
elkészítésével, vállalná a pályázati anyag összeállítását 180.000 Ft-ért, és sikeres pályázat esetén az
elnyert támogatás további 7%-át kéri sikerdíjként. A tervek elkészítésére is kaptunk ajánlatot, 90.000
Ft + ÁFA összegért az előterjesztésben szereplő cég elkészíti a szükséges terveket. Szerepel az
előterjesztésben a polgármesteri hivatal illetve jegyző asszony igazolása arra vonatkozóan, hogy az
elvégzendő munka nem engedélyköteles, és a pályázat keretében a tervezői költségvetés alapján
mintegy 11 millió Ft-os fejlesztés, beruházás hajtható végre az óvodában, pontosan 10.871.000 Ft a
beruházás összeköltsége. A pályázat keretében a felnőtt vizes blokk átalakítása, felújítása történhet
meg, kialakításra kerülne egy mozgáskorlátozott wc, a bejárati ajtókat tudjuk kicserélni, illetve
valamennyi ajtót kicserélnénk, ugyanis a szélessége nem felel meg a jelenlegi előírásoknak. Mindez
már olyan mértékű beavatkozás az épületben, amely lehetővé teszi a teljes meszelést illetve a padozat
cseréjét. Komoly felújítás történhet meg a pályázat keretében, ehhez kérem a képviselő-testület
támogatását. Kérem, hogy az előterjesztésnek megfelelően bízzuk meg az Infinity Kft-t a pályázati
anyag elkészítésével, illetve a Free Line Kft-t a tervek elkészítésével. Ha elkészülnek az anyagok,
akkor kell döntenünk arról, hogy a pályázatot benyújtjuk-e.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Polgármester úr mindent elmondott, a döntő megint az, hogy 90-95%-os támogatást lehet nyerni. Az
is nyilvánvaló, hogy az akadálymentesítést előbb-utóbb úgyis meg kell valósítani. Véleményem szerint
a pályázatot el kell készíteni és be kell nyújtani, hiszen a belső ajtók cseréje, a padozat cseréje is
megtörténhet, szóval nagy részét az óvodának fel lehet újítani. Javasolom a képviselő-testületnek
elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a pályázat elkészítésével a testület megbízza az Infinity Kft-t az ajánlatban
szereplő feltételeknek megfelelően, illetve a szükséges tervek elkészítésével pedig a Free Line Kft-t
szintén az ajánlatban szereplő feltételeknek megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
109/2009. (VI.18.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza az Infinity Kft-t (1136 Budapest, Pannónia utca 11.) a
KDOP-5.3.2. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (abai Hétszínvirág Óvoda
akadálymentesítése) pályázati kiírásra benyújtandó pályázat kidolgozásával és formai szempontból
történő összeállításával.
A képviselő-testület a napi tanácsadói díjat 180.000 Ft/nap+ÁFA összegben fogadja el azzal, hogy a
pályázat elkészítése 1 tanácsadói napot vesz igénybe, melynek fedezetét az önkormányzat 2009. évi
költségvetése terhére biztosítja. A sikerdíj a pályázat sikeressége esetén a pályázat során megítélt
visszafizetési kötelezettség nélküli vagyoni juttatás bruttó értékének 7%-a+ÁFA.
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A képviselő-testület megbízza továbbá a Free Line Kft-t a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítésével
kapcsolatos építészeti-tervezési munkák elvégzésével.
A képviselő-testület a megbízási díjat 90.000 Ft+Áfa összegben fogadja el, melynek fedezetét az
önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések megkötésére és aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2009. június 30.
6.) A helyi kerékpárút-hálózat fásítási terveinek elkészíttetése
Kossa Lajos polgármester:
Jeleztem a képviselő-testület számára, hogy a kerékpárút építésére vonatkozó pályázatunk kapcsán
nemcsak a kerékpárút kiépítésére lehet pályázni, hanem a kerékpárút mentén történő fásításra, cserjék
elhelyezésére, sövények elhelyezésére is, illetve egyéb olyan berendezések, kerékpártárolók,
kerékpártartók elhelyezésére, megépítésére, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kerékpárút
igénybevételéhez. Képviselőtársaimnak előterjesztésben megküldtük a pályázat ide vonatkozó részét,
pontosan meghatározza, hogy milyen típusú, milyen jellegű fákat, cserjéket lehet a pályázat keretében
a kerékpárutak mentén elültetni, erre vonatkozóan el kell készíttetnünk a terveket. Az Árgus Kft.
nyújtott be ajánlatot. A céggel hosszú évek óta együttműködik önkormányzatunk, több ilyen jellegű
tervet készítettek már, és vállalták, hogy 2009. június 30-ig elkészítik a terveket, melyet a
pályázatkészítő cég még be tud építeni a pályázati anyagba. Úgy gondolom, hogy a fejlesztés jelentős
mértékben emelné a kerékpárút és a mellette levő út színvonalát, a település életminőségét. A
tervezési díj beépíthető a pályázatba, gyakorlatilag nagy részét visszaigényelhetjük. 450.000 Ft + ÁFA
összegben vállalják a már előzetesen eldöntött kerékpárút vonalon, a Bethlen Gábor utca, Kossuth
Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca és a Fehérvári utca vonatkoztatásában a fásítási tervek elkészítését.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A kerékpárút megépítése akkor válik teljessé, ha mellé van rendelve a fásítási program is, amelyet
pályázat útján el lehet érni. A tervezők tudják, hogy melyik területen milyen magasságú sövényt, fát
lehet ültetni, le van írva a műszaki leírásban is. Bízzuk a tervezőkre, biztosan nagyon szép
kerékpárutat tudunk építeni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az ajánlatot.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület megbízza az Árgus Kft-t az ajánlatban szereplő
feltételeket elfogadva a kerékpárút fásítási tervének elkészítésével, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
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110/2009. (VI.18.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza az Árgus Kft-t a helyi kerékpárút-hálózat fásítási
terveinek elkészítésével.
A képviselő-testület a megbízási díjat - sikeres pályázat esetén - 450.000 Ft+Áfa összegben fogadja el,
melynek fedezetét az önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2009. június 30.
7.) A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 25/2003. (XII.1.) számú
rendelet módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az Abai Kistérségi Kft. fordult kérelemmel a képviselő-testülethez. 2009. július 1-jétől szeretnék a
menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjait emelni, ugyanis július 1-jén várhatóan jelentős
mértékben emelkedik az áfa illetve a jövedéki adó, és az emelkedés az üzemanyag árakban is meg fog
mutatkozni, amelyet a Kft. kénytelen a lakosságra, az utazóközönségre áthárítani. Nem jelentős
emelésről van szó, például a vonaljegy eddig 105 Ft volt, most 110 Ft-ra szeretnék július 1-jével
emelni az árát, a teljes árú havi bérletjegy árát 2.580 Ft-ról 2.690 Ft-ra, a kedvezményes havi
bérletjegy árát 870 Ft-ról 900 Ft-ra kívánják emelni. Kérik a képviselő-testület hozzájárulását és
jóváhagyását. Előzetesen elkészítettem a vonatkozó rendelettervezetet, amelyet kézhez kaptak.
Javaslom a kérés elfogadását, és a rendelet módosítását.
Mercsek György, Pénzügyi Bizottság elnöke:
Összehasonlítottuk a menetjegyek régi árát és az új árakat, 5%-os áfaemelés lesz, csak ennyit
tartalmaz minden egyes viteldíj emelése is. Javasoljuk elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló rendelet módosításával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő rendeletet alkotta:
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11/2009. (VII.1.) számú
rendelet
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló módosított 25/2003.(XII.1.) számú
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
8.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A képviselő-testület január 29-i ülésén tárgyalta a polgármesteri hivatal takarékossági intézkedéseire
vonatkozó javaslatok közül a létszámleépítésre illetve a szervezeti felépítésre vonatkozó részt. A
januári ülésen a képviselő-testület döntést is hozott a létszám leépítésre vonatkozóan, melyet végre is
hajtottunk február hónap folyamán. Szó esett akkor a szervezeti felépítés átalakításáról, ismertettem
is az ülésen, de akkor nem történt meg a Szervezeti és Működési Szabályzatunkon való átvezetés
rendeleti formában. A mai ülésre elkészítettem a szabályzat módosítására vonatkozó
rendelettervezetet, és a januárban ismertetettek alapján javaslom a hivatal szervezeti felépítésének
megváltoztatását. Papíron még létezik a Vagyongazdálkodási, Építésügyi, és Hatósági Osztály, de a
gyakorlatban már nem működik, lehetetlenné vált a működése, az osztályvezető lemondott
köztisztviselői jogviszonyáról és elment a hivatalból. Jelenleg egy építésügyi álláshely van betöltve,
amit nem lehet osztálynak nevezni. Mindenképpen javasolom az osztály megszüntetését a
rendeletben is. Az Okmányirodát és az Igazgatási, Hatósági Osztályt külön kezelném, és az
utóbbihoz csatolnám az egy fő építésügyes kollégát illetve a titkárságot. Az osztályvezető-helyettesi
illetve csoportvezetői szintek megszüntetését szintén átvezettem a szervezeti felépítésen. Mindenki
kézhez kapta az ülést megelőzően a rendelet módosítására vonatkozó tervezetet, amelyben
osztályonként részleteztük, hogy melyik osztályon milyen jellegű feladattal hányan foglalkoznak,
illetve készítettünk egy táblázatot, amely áttekinthetően ábrázolja, hogyan épülne fel a jövőben a
hivatal. Kérem, fogadják el a módosítást és járuljanak hozzá, hogy július 1-jétől így működjön tovább
a hivatal.
Puklikné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság
elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
A rendeletben két alpolgármester szerepel, mindkettő társadalmi megbízatású.
Bor József Dezső képviselő:
Szeretném megkérdezni, nemrégiben tárgyaltunk a körjegyzőségről, ahhoz is szükséges a Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítása, hogy áll az ügy?
14

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Soponya nem kíván csatlakozni, olyan döntést hoztak, mely szerint nem szeretnének Abával
körjegyzőséget létrehozni, meghirdették az önálló jegyzői állást pár hete, úgy tudom, már le is járt a
pályázat és van pályázójuk. Csősz esetében nem tudom mi a helyzet.
Kossa Lajos polgármester:
Beszéltem Csősz polgármesterével, ők úgy döntöttek, hogy egyelőre Táccal kívánnak körjegyzőséget
létrehozni, tehát a körjegyzőség kérdése egyelőre ilyen formában lekerült a napirendről.
Aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő rendeletet alkotta:
12/2009. (VII.1.) számú
rendelet
Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(V.15.) számú
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

9.) Döntés az „Életfa” helyi fejlesztésű pedagógiai program akkreditációs eljárásának
megindításáról
Kossa Lajos polgármester:
Megkérem Tömör Zsuzsannát, hogy röviden szóban is tájékoztassa a képviselő-testületet a kérésük
lényegéről.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
Az Életfa Program két éve működik az Aba Sámuel Általános Iskola és a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény együttműködésében, és ahhoz, hogy valaki tudja ezt a programot
használni és működtetni, szüksége van bizonyos háttérismeretekre, amiket egy akkreditált tanfolyam
keretében tudnánk átadni. Az akkreditált program tartalmazna módszertani elemeket,
hagyományismereti előadásokat és gyakorlati útmutatókat. Az akkreditációs eljáráshoz szükséges
pályázat megírását szakemberekre szeretnénk bízni, akiknek ebben rutinjuk és tapasztalatuk van. Az
akkreditáció azért is előnyös, mert nemcsak azokra vonatkozna, akik itt helyben tanítják, hanem akik
vidéken és érdeklődnek, részt vehetnének a továbbképzésen. Az akkreditáció esetében az iskolák a
pedagógusi továbbképzési fejlesztéseikből tudnák finanszírozni a tanfolyamot. Kérem a testület
támogatását.
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Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot, meghallgatva
Tömör Zsuzsanna igazgató asszony szóbeli kiegészítését úgy döntött, hogy támogatja az Életfa helyi
fejlesztésű pedagógiai program akkreditációs eljárásának megindítását.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra.
Kasó László, képviselő:
Annyival szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, hogy jó bevételi lehetőség is lehet majd a
művészeti iskola illetve az önkormányzat számára. Az akkreditált tanfolyam elvégzése 60-70.000 Ftba kerül a résztvevőknek, ha 10-15 fővel indul tanfolyam, akkor az mindenképpen már egy komoly
bevételi forrást jelent.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az akkreditációs pályázat költségét az önkormányzat biztosítja, illetve
támogatja az akkreditáció megindítását, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
111/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul az „Életfa” helyi fejlesztésű pedagógiai program
akkreditációs eljárásának megindításához a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
A képviselő-testület az akkreditációs pályázat elkészítésének költségét, bruttó 190.000 Ft-ot, a 2009.
évi költségvetése terhére biztosítja.
10.) Jelentés a belső ellenőrzés által 2008-ban végzett tevékenységről, az ellenőrzés során tett
megállapításokról és javaslatokról
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A képviselő testület valamennyi tagja a meghívóval együtt kézhez kapta a belső ellenőrök által
készített éves összesítő, összegző jelentést is, illetve a részellenőrző jelentéseket is. A 2008. évi belső
ellenőrzési terv alapján végezték el a munkát a B- Audit Kft. munkatársai. Három fajta belső
ellenőrzésre került sor az elmúlt év folyamán. Az egyik települési szintű ellenőrzés volt, a közoktatási
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intézmények túlóra elszámolásának ellenőrzésére került sor, illetve a polgármesteri hivatalban a
szociális és gyámügyi tevékenység ellenőrzését hajtották végre. A települési szintű mellett társulási
szintű ellenőrzést is lefolytattak, a Sárvíz Többcélú Kistérségi társulás területén működő közoktatási
intézmények tanügyi nyilvántartásainak átfogó ellenőrzésére vonatkozóan. Először kitérnék a
polgármesteri hivatal gyámügyi és szociális ellenőrzésére. Elsősorban azt vizsgálták meg az ellenőrök,
hogy a hivatali eljárás mind a szociális, mind a gyámügyi területen mennyiben felel meg a szociális
törvény illetve a helyi szociális rendelet, a gyámügyi törvény, és a helyi gyámügyi gyermekvédelmi
rendelet előírásainak. Megállapították, hogy az előírásoknak megfelelően jártak el az ügyintézők, akik
ezzel foglalkoznak, és külön részletezték a rendkívüli gyermekvédelmi, a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást, amelyek a gyámügyi törvény hatálya alá tartoznak, és itt sem találtak hiányosságot.
Szociális területen a közgyógyellátási igazolványokat, az igazolvány megállapításának eljárási rendjét,
az ápolási díjat, a normatív lakás fenntartási támogatást, a temetési segélyt, a szociális étkeztetést
ellenőrizték, nem találtak hiányosságot. A rendszeres szociális segély ellenőrzése során tettek egy
javaslatot. A rendszeres szociális segélyezés során a hivatalnak együtt kell működni a
családgondozókkal, és a családgondozó köt a rendszeres szociális segélyezettel együttműködési
megállapodást, hogy amennyiben munkalehetőség van, akkor az ügyfél él vele, illetve amennyiben
nem működik együtt, akkor pedig meg kell szüntetnünk a segélyezését. Kérték az ellenőrök, hogy ezt
az együttműködési megállapodást minden esetben a hivatal csatolja a megállapító határozat mögé. A
javaslatot figyelembe vettük, pótoltuk, illetve a gyakorlatban is alkalmazzuk már. Az Aba Sámuel
Általános Iskola kapcsán került sor a tanügyi nyilvántartások és munkaügyi dokumentumok átfogó
vizsgálatára, ellenőrzésére. Az ellenőrök vizsgálták a szabályzatok meglétét illetve azok tartalmát, és
megállapították, hogy az intézmény rendelkezik a hatályos alapító okirattal, Szervezeti és Működési
Szabályzattal, pedagógiai programmal, és az SZMSZ-ben szabályozták a munkaidő-nyilvántartást is
az intézményben. Az intézmény elkészítette a közalkalmazotti szabályzatát, a tagintézmény pedig a
kollektív szerződését, ezután vizsgálták a személyi anyagokat, és a megállapítások szerint minden
opciót rendben találtak, nem találtak hiányosságot. A helyettesítés rendjét is ellenőrizték,
megállapításuk szerint helyesen dokumentált. A tantárgy felosztásnál tettek észrevételt arra
hivatkozva, hogy mivel a pedagógiai programhoz a közoktatási törvény szerint a képviselő-testület
jóváhagyása szükséges és a pedagógiai program alapján készül el a tantárgyfelosztás, ezért azt
javasolják, hogy a jövőben ne a polgármester lássa csak el kézjegyével, hanem a képviselő-testület is
tárgyalja meg és hagyja jóvá. Megnéztem a társulási szintű ellenőrzéseknél, legtöbbször a
polgármester írja csak alá, Sárosd kivételével, de természetesen a testületnek joga van ahhoz, hogy
úgy döntsön, a jövőben szeretné megtárgyalni, határozattal elfogadni. Ennyiben szerettem volna
kiegészíteni az előzetesen kiadott előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném jelezni, hogy az oktatási intézmények kapcsán nemcsak Aba esetében, hanem valamennyi
kistérségi oktatási-nevelési intézményt, iskolát vizsgált a belső ellenőrzés a tavalyi évben. A
jelentésben egyrészt szerepel az Aba Sámuel Általános Iskola vizsgálatára szóló részletes jelentés is,
az éves ellenőrzési jelentés is, amelyet ebben az évben adott át a cég a kistérség illetve az
önkormányzatok számára. Volt egy vizsgálat, amely a társulás területén valamennyi közoktatási
intézményt érintett, javaslatokat tettek az érintett önkormányzatok, intézmények számára, és
megállapították, hogy a létrejött intézményi társulásoknál nem valósul meg teljes körűen az egységes
intézményi kultúra, ami abban nyilvánul meg, hogy a dokumentumok nem egységes elvek szerint
lettek kialakítva, a működés hatékonyságát negatívan befolyásolja, hogy szervezeti keretekben
semmilyen változás nem következett be a társulások létrejötte óta, az intézmények esetén nem
valósították meg az áttanításokat, amellyel a minőség javítható, illetve a túlórák száma csökkenthető
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lenne. Úgy gondolom, hogy igazgató úr meg tud erősíteni abban, hogy az Aba és Soponya közötti
társulás ebben a vonatkozásban több területen előrébb jár a többieknél, tehát úgy gondolom, hogy ez
egy általános megállapítás, ami a mi esetünkben nem teljes mértékben igaz. Ennek ellenére annyit
kérnék, hogy mivel semmilyen olyan megállapítás nincs az ellenőrzési jelentésben, amely bármilyen
további intézkedéseket tenne szükségessé, hogy azokat a javaslatokat, amelyek a munka
hatékonyabbá tételére vonatkoznak, az érintett intézmények, önkormányzatok a további
munkájukban vegyék figyelembe, és kérem, hogy ezzel a kitétellel fogadja el a képviselő-testület a
2008. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést.
Aki így a határozati javaslattal egyet ért az kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
112/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2008-ban végzett tevékenységről, az
ellenőrzés során tett megállapításokról és javaslatokról szóló jelentést megtárgyalta és azzal a kitétellel
együtt fogadja el, hogy a jelentésben érintett intézmények, önkormányzatok a további munkájuk
során a munka hatékonyabbá tételére vonatkozó javaslatokat vegyék figyelembe.
11.)Javaslat a Hermes Holding Kft. által készített átvilágítási anyag intézkedési terve 9. és 10.
pontjának végrehajtására
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A Hermes Holding Kft. anyagának 9. és 10. pontja szerint az oktatási intézményeknél felül kell
vizsgálni a besorolásokat, a tantárgyfelosztást, továbbá a szükséges fizikai személyzet létszámát
csökkenteni azzal a célzattal, hogy minél nagyobb mértékű személyi jellegű megtakarítást érjenek el.
Ugyanebből a célból az önkormányzat, mint fenntartó a költségvetési koncepcióban rendelkezzen
arról intézményei felé, hogy a kötelező munkavállalói létszám a törvényi minimum szintjén
tervezhető. Az összes intézményben felül kell vizsgálni a magasabb vezetői beosztásban lévő
személyek számát, és azt a törvényi minimumra kell csökkenteni 2008. december 31-ig. Már egy
korábbi testületi ülésen is kérte polgármester úr valamennyi oktatási-nevelési intézményünk
vezetőjétől, hogy az intézkedési terv két pontját alapul véve vizsgálják felül az abban foglaltakat az
intézményük tekintetében és tegyenek javaslatot. Polgármester úr közreműködésével több
egyeztetésre is sor került az elmúlt hónap folyamán az intézményvezetőkkel, ez alapján állítottam
össze a határozati javaslatot, amit kézhez kaptak. A javaslat a következő: a képviselő-testület úgy
határoz, hogy az önkormányzat által fenntartott valamennyi oktatási-nevelési intézményben 2009.
szeptember 1. napjától csak egy vezető helyettesi álláshelyet engedélyez. Meg kell említeni azt is, hogy
a törvény szerint nem kötelező, hanem csak alkalmazható a vezető-helyettesi álláshely betöltése és az
iskola esetében meg is kellene pályáztatni, mert tudomásom szerint a vezető-helyettesek lemondtak.
Ugyanez vonatkozik az óvodára, a művészeti alapiskolára és a gimnáziumra is. A következő pontja a
határozati javaslatnak, hogy a havonta dolgozónként elszámolt túlóradíj nem haladhatja meg a
közalkalmazott alapilletményének 10%-át, a gyógytestnevelések tanóraszáma pedig tanulónként a heti
egy alkalmat. Az intézmények által készített tantárgyfelosztást ennek figyelembe vételével kell
összeállítani, és szeptember 1. napjától kell alkalmazni, amennyiben a képviselő-testület úgy határoz,
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hogy a javaslatot elfogadja. Az Oktatási Bizottság is tárgyalta a napirendet, úgy tudom, hogy van
módosító javaslatuk a határozati javaslattal kapcsolatban.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést a 9. és 10. pont
végrehajtására vonatkozóan. Az ülésen jelen voltak az intézményvezetők is, szóbeli kiegészítést tettek
a határozati javaslathoz. A bizottság két olyan megállapítását tett a határozati javaslattal kapcsolatban,
amelyek szakmailag indokoltak. Az intézményekben a túlóradíj nem haladhatja meg a közalkalmazott
alapilletményének a 10%-át. Vannak olyan iskolai tantárgyak, amelyek egy félévben 2 órában
taníthatók, illetve második félévben 3 az óraszámuk. Emelkedik például az órák száma földrajzból
vagy testnevelésből, ugyanakkor egy kézbe kell az órát tartani, ezért javasoltuk, hogy a szakmaiság
figyelembe vételével a túlóradíjak kis mértékben eltérhetnek a 10%-tól az intézményvezetők javaslatai
alapján. A másik javaslat pedig az általános iskolában a gyógytestneveléssel kapcsolatos. A
gyógytestnevelés kapcsán megtörténtek a kiválogatások, szűrések, több csoport alakult és vannak
olyan gyerekek, akik délután más foglalkozásokon, más mozgáscsoportokban nem vesznek részt, így
azt javasoltuk, hogy a tanulónkénti heti egy illetve a két óra alkalmat biztosítsuk azoknak a
gyerekeknek, akiknek erre szükségük van. A két módosító javaslat figyelembe vételével egyhangúlag
támogattuk az előterjesztést.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen a szakmaiság nem merült fel, mert nem olyan szakemberek ülnek ott,
akik ezekkel a kérdésekkel ilyen mélyen tudtak volna foglalkozni. Ha szakmailag az Oktatási
Bizottság úgy ítéli meg, hogy az említett órák szükségesek egyes területeken, akkor a Pénzügyi
Bizottság támogatja.
Kossa Lajos polgármester:
Az intézményvezetőket szeretném megkérni, mivel vannak módosító javaslataik, hogy valamennyien
nyilatkozzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Nagyon röviden csak egy pár szót szeretnék elmondani. Amit az előbb az Oktatási Bizottság elnöke a
határozati javaslat módosításaként előterjesztett, annak nagy részét én javasoltam. A Hermes Holding
anyagának 10. pontja nem pontos, ahogy a jegyző asszony is utalt rá. A 10. pont azt írja, hogy a
törvényi minimumra kell csökkenteni az igazgatóhelyettesek számát, de a törvényi minimum 0,
igazgatóhelyettesi állás csak adható, de nem kötelező. Az óvodában 80 főig 1, az iskolában 400 főig 1,
és e felett pedig még egy adható. Azt is elmondtam, hogy az iskolában eddig két igazgatóhelyettes
volt, az iskola létszáma, az iskolákban elvégezendő feladatok szükségessé teszik két ember munkáját.
Ha az a határozat születik, hogy egy igazgatóhelyettes legyen az iskolában, akkor kérni szeretném a
képviselő-testületet, hogy engedélyezze a következőt: az iskolánkban az év folyamán megszűnt egy
olyan álláshely, amelynek bérköltsége fedezné egy középfokú végzettségű dolgozó felvételét. Úgy
ítélem meg, hogy a zavartalan munkavégzéshez két emberre van szükségünk. Az előbb elhangzott,
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hogy az iskola helyettesei augusztus 15-i határidővel erről az állásról lemondtak, és az iskolában
beosztott pedagógusként folytatják a munkájukat. Ezúton is, ezen a fórumon keresztül is szeretném
megköszönni a munkájukat. A jegyzőasszony is jelezte, hogy ki kell írni a pályázatot. A pályázat
kiírása megtörtént, a hivatalos minisztériumi honlapon, a Fejér Megyei Hírlapban, a soponyai, az abai
önkormányzat honlapján és az iskola honlapján is megjelent a kiírás, a határidőket be kell tartani, 30
nap áll rendelkezésre a jelentkezésre, 30 napon belül kell elbírálni. Az időpontokat figyelembe véve
augusztus 10. körül lesz kihirdetve az igazgatóhelyettesek személye. Több érdeklődő volt, úgy
gondolom, hogy a pályázatot is többen fogják benyújtani. Hangsúlyozni szeretném, hogy a feladatot,
amely az iskolában megoldásra vár, két emberrel meg tudom oldani, és kérem, hogy ha egy
igazgatóhelyettes lesz, akkor támogassa a képviselő-testület a kérésemet, külön pénzbe nem kerül,
hiszen egy álláshelyet megszüntettünk.
A másik dolog, ami a határozati javaslatban szerepel, hogy a túlóradíj nem haladhatja meg a
közalkalmazotti alapilletménynek a 10%-át. Ennek kapcsán is elhangzott egy módosító javaslat, hogy
ez ne legyen kőbe vésett dolog, hanem az intézmény vezetője szakmai felelősséggel döntsön a
kérdésben. Tehát ha olyan szakmai indok merül fel, amit az Oktatási Bizottság elnöke mondott,
legyen mód az eltérésre, mert ha mereven alkalmazzuk a 10%-ot, akkor év közben nehéz helyzetben
leszünk. A következő pont, hogy a gyógytestnevelési órák száma heti egy legyen. Ezzel kapcsolatban
a fenntartóval korábban több alkalommal is folyt egyeztetés, illetve a kistérségi munkaszervezettel is.
Azt, hogy a gyógytestnevelést hány órában kell tartani, a közoktatási törvény írja elő, 16 emberenként
heti 3 órát kell erre biztosítani. A gond az, hogy ugyanakkor a költségvetés nem biztosít ugyanennyi
pénzt, éves szinten 11.000 Ft-ot adnak egy gyerekre, ami jó esetben másfél gyógytestnevelési óra
megtartását teszi lehetővé. Tehát itt van egy nagy ellentmondás, a heti egy gyógytestnevelési óra az
oktatási törvény előírásainak ellentmond, szakmailag sem indokolt, egyedül a takarékosság
kritériumainak felel meg. El kell azon gondolkodni, hogy mi a megoldás. Véleményem szerint az a
megoldás, hogy átmenetileg, ilyen nehéz helyzetben is élni kell a lehetősséggel, bízva abban, hogy
vagy a normatívák emelkednek, vagy majd az önkormányzat később esetleg olyan anyagi helyzetbe
kerül, hogy egy órával meg tudja toldani. Az a javaslat született, olyan alapelvek alapján, amelyekről
már korábban egyeztettünk polgármester úrral is, hogy azok a gyerekek, akik a testnevelés tagozatos
vagy művészeti osztályba járnak, lényegében minden nap valamilyen mozgáson részt vesznek, ha nem
is speciális mozgáson, nekik heti egy alkalommal megfelelő végzettségű szakember tartana olyan
foglalkozást, ahol a speciális mozgásanyagokat elvégezhetnék. Két olyan kollégám van,
iskolaotthonos osztályokban dolgoznak, akik oktathatnak gyógytestnevelést, ők a délutáni foglalkozás
keretében megtartják a gyógytestnevelést, amely külön díjazásba nem kerül. Van összesen egy olyan
csoport, ahol olyan gyerekek vannak, akik csak 2 vagy 3 testnevelés órán vesznek részt, nekik heti 2
alkalommal lenne gyógytestnevelés. Eddig 12 órát fizettek, most lecsökkenne 5 órára, tehát
mindenképpen komoly megtakarítás, de bízzunk benne, hogy nem fog így maradni. A javaslat az,
hogy az intézmények a tantárgyfelosztást ennek a figyelembe vételével állítsák össze. Már
összeállítottam a következő évi tantárgyfelosztást, össze lehet így állítani, ha ezek a könnyítések
idézőjelben be lesznek téve, tehát egy-két túlórája lehet egy embernek, amely egy féléves váltásnál
felmehetne 3-ra, maximum 4-re, de az indulásnál mindenképpen megpróbáljuk a 10%-ot betartani. A
tantárgyfelosztás kapcsán a belső ellenőrzés azt javasolta, hogy ne a polgármester úr írja alá, hanem a
lépviselő-testület is tárgyalja meg, amely azt fogja jelenteni, hogy ennyivel előrébb kell hozni az
elkészítését. Eddig úgy történt, hogy augusztus utolsó hetében lett véglegesítve, szeptember közepe,
vége felé áthoztam a polgármester úrnak, aki átnézte és aláírta. Mostantól augusztus közepére, végére
olyan formában pontosan el kell készíteni, hogy a képviselő-testület augusztus végén tudja tárgyalni.
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Varga Istvánné, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Az abai óvodában 2004 szeptemberétől új csoportot indítottunk, a 8. csoportot, és a közel 200-210
kisgyerek ellátása megkövetelte, hogy szakmailag és egyéb feladatok ellátása végett is két
óvodavezető-helyettes legyen. Ez azt jelentette, hogy továbbra is ellátták az óvodapedagógusi
feladatokat, 32 kötelező óráikat a csoporton belül, tehát nem órakedvezménnyel, hanem azon felül
teljesítették a feladataikat a vezetői munka segítésére, ami azt jelenti, hogy túlórapénzt és
órakedvezményre járó fedezetet soha nem vettek fel. 2005 szeptemberétől volt két óvodavezetői
helyettesi pótlék, ha jól tudom, 26.000 Ft körüli az összege, és 4 nevelési évet tudott segíteni a két
ember. Nagyon jól meg tudtuk osztani a feladatokat, a gyerekeknek hátrányt abszolút nem jelentett,
mert hangsúlyozom, hogy mind a 32 órájukat a gyerekek közvetlen nevelésére, fejlesztésére
fordították és ezen felül teljesítették ezt a feladatot. 2006 szeptemberétől a társulási feladatokkal
összhangban nagyon jó volt, hogy a két óvodavezető-helyettes segítette a munkámat, és ezért
köszönetet is szeretnék mondani. Természetesen értjük és elfogadjuk, hogy jelen esetben egy vezetői
pótlékot kell a Hermes Holding javaslatára elfogadnunk. Hosszas gondolkodás és egyeztetés után az
az elv született meg, hogy helyettesként továbbra is mindketten segíteni fogják az óvodavezető
munkáját, továbbra is mind a 32 kötelező órájukat letöltik a csoportokban és ezen felül segítenek.
Van rá mód és törvényi háttér, hogy egy vezetői pótlék felhasználásával a következők alapján lássák el
a feladatot: fél évig az egyikőjük, fél év után pedig a másik ember fogja megkapni ezt a vezetői
pótlékot. Úgy gondolom, hogy ezzel a megoldással továbbra is a megszokott minőséget tudjuk
biztosítani, ők is elfogadják, és vállalják a munka segítését. Azt gondolom, hogy egyeztetések és
egészséges kompromisszumok megkötésével ezt csak megköszönhetjük. Köszönöm, hogy lehetővé
teszik, továbbra is számíthatok rájuk, mindkettőjükre, és nemcsak én, hanem az óvoda valamennyi
alkalmazottja és a gyerekek is. A javaslatot a záró nevelési értekezleten valamennyi óvodapedagógus
elfogadta, tehát a nevelőtestület is megszavazta. Az elmúlt nevelési évben éppen azért, hogy
napirendre kerültek a kötelező feladatok és az óvoda költségvetése elég szűkös lett, ha tényleg
minden feladatot maradéktalanul el akarunk látni, akkor ez szükséges. Mi úgy határoztunk a
nevelőtestületi ülésen, hogy szabadidő megváltásban kapják meg a helyettesítési órákat a nevelők. Ez
úgy történik, hogy amikor iskolai őszi és tavaszi szünet van, akkor a szülők igénye szerint lecsökken a
gyereklétszám, és ekkor tudjuk kiadni szabadidő-megváltásban a nevelőknek ezeket az órákat. Azt
gondolom, hogy ennél többet nem tudunk megtenni, és így nem sérülhet a gyerekek ellátása sem.
Nagyon odafigyelünk az adminisztrációra, senki szabadidejét, anyagi érdekeit nem sértve hoztuk meg
a döntést. A gyógytestnevelés kapcsán annyit szeretnék elmondani, hogy az abai óvodában évek óta
úgy működött a prevenciós gyógytestnevelés, hogy a kollega az 5% terhére, amit a szakképesítése
megszerzésekor meg kell, hogy kapjon, végezte ezt a feladatot, és a törvény úgy írja elő, hogy a
kötelező órájának a 10%-ában köteles a feladatot ellátni. Mi ennek a döntésnek az értelmében
végeztük a feladatot, és a normatívát, amit az óvoda kapott, a finanszírozásba forgattuk bele, ami azt
jelenti, hogy a bevételeink növekedtek, nem a kollega kapta meg. Egyúttal neki is szeretném
megköszönni, illetve aki ezután látja el a feladatot, neki is előre köszönöm, mert mindez a gyerekek
egészségét, és fejlesztését szolgálja. Azért is nagyon hálás vagyok és köszönöm mindenkinek, hogy
egyéb feladatokba nem nyúltunk bele, mert az a véleményem, és ezt tapasztalatból tudom, hogy a mai
családoknak nagyon nagy szüksége van arra, hogy egy kisgyerek megkapja az óvodai nevelést, ha
teheti 3 éves korától. Még egyszer szeretném mindenkinek megköszönni és a jövőben is azon
leszünk, hogy maradéktalanul ellássuk a feladatainkat.
F. Korcz Judit, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettese:
Úgy gondolom, hogy a művészeti iskola van most a legkönnyebb helyzetben, hiszen nálunk már több
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éve csak egy igazgatóhelyettes dolgozik. A túlórákat tekintve pedig nagyon sok a részmunkaidő, tehát
a kinevezettek között is többen részmunkaidősek, ez azt jelenti, hogy nemhogy túlórájuk lenne, még
a kötelező óráik sincsenek meg, többen vannak megbízási szerződéssel vagy vállalkozói szerződéssel.
A kinevezettek éppen most év végén kérték, hogy nem szeretnének túlórát, mert egyszerűen nagyon
nehéz hatnál több csoportot vezetni. A néptánc tanárok között vannak olyanok, akik főállásban
vannak nálunk, és a 82 órájuknak meg kell lenni. A hat néptánccsoport akkora leterheltséget és
munkát jelent, illetve az, hogy nemcsak egy feladat-ellátási helyen vannak, hanem több ellátási helyen,
hogy igazából többet nem is tudnának elvállalni és működtetni. Úgy gondolom, hogy nálunk nem
haladja meg a 10%-ot a túlóra, ha esetleg mégis sor kerül erre, az csak abból adódhat, hogy a
művészetis tanárok nem állnak sorba az iskola ajtajánál, tehát örülünk, ha kapunk tanárt és tudjuk a
csoportjainknak a megfelelő mennyiségű tanárt biztosítani. Ha erre mégis sor kerülne, akkor én ezt
külön fogom jelezni, de egynél több esetben biztosan nem fordul elő.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
A gimnázium részéről a javaslattal egyetértünk, és megpróbáljuk úgy szervezni a jövőt is, hogy több
kollega fog majd áttanítani az Aba Sámuel Általános Iskolából. Hogy mi lesz a jövő, még nem tudom
előre megmondani, de az biztos, hogy nekünk szükségünk lesz fejlesztésekre, ezt már most jelzem az
önkormányzat felé. Megpróbáljuk ezt úgy megvalósítani, hogy jelentős munkabér terheléssel ne
járjon. Mi is hasonlóképpen csináljuk, mint a Művészeti Iskola, és nagyon sokan lesznek, akik
szerződéssel dolgoznak majd, az iskolatitkári állást félállássá fogjuk alakítani, és betartjuk azokat az
előírásokat, amiket a Hermes Holding illetve az önkormányzat javasolt számunkra.
Kossa Lajos polgármester:
A tervezett intézkedésekkel kapcsolatban Kalocsai Józsefné, az Aba Sámuel Általános Iskola
igazgatóhelyettese egy levelet juttatott el hozzám, amelyet kért, hogy a képviselő-testület tagjainak is
osszak ki, illetve a jegyző asszonynál is észrevételeket tett a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban.
Az észrevételeket is megkapták képviselőtársaim írásban, illetve az érintett intézmények vezetőinek a
tájékoztatóját a levélben szereplő észrevételekkel kapcsolatban.
Kalocsai Józsefné, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatóhelyettese:
Örülök, hogy az abai önkormányzatnak segítséget jelent az, hogy két helyettesi pótlékot meg tud
spórolni. Azért örülök neki, mert ez azt jelenti, hogy nem olyan nagy a baj, nem kell nagyobb
takarékossági intézkedési csomagot bevezetnie. Az egyik levélben szerepel az is, hogy amennyiben a
képviselő-testület hoz egy döntést, törvénytisztelő állampolgárként természetesen elfogadom azt, és
nem kívánok vitába bocsátkozni. Néhány ötletem, javaslatom, gondolatom volt arra az esetre, ha
sokkal nagyobb mértékű megtakarításra lenne szükség. A mi iskolánk egy 587 fős iskola, 30 tanuló
csoport van, de nem akarom kisebbíteni a többi intézményünket és természetesen elismerem a
kollegáim munkáját. Inkább ez vezérelt, mikor megírtam a levelemet. 24 osztály, 2 szegregált kisegítő
csoport és 4 napközis csoport működött nálunk az elmúlt tanévben, ennek száma még eggyel
növekedni fog szeptembertől. A többi szakmai kérdés, akik itt dolgoznak, azok tudják, hogy mit
jelent az, hogy beíratás, sajátos nevelésű gyerekek, egy ekkora intézmény statisztikája, egyebek, emiatt
voltak ötleteim, javaslataim, gondolataim.
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Kossa Lajos polgármester:
A jegyzőasszonyhoz eljutatott levélben tett észrevételekre valamennyi érintett reagált, úgy gondolom,
hogy a képviselő-testület a felvetésekre a válaszok alapján is meg tudja hozni érdemben a szükséges
döntéseket, illetve nyugodt lelkiismerettel hozhatja majd meg a döntéseit. A felvetésekre adott
intézményi válaszok helyén kezelve a felvetéseket, pontos tájékoztatást adnak a képviselő-testület
számára a levélben felvetett folyamatokról. A hozzám intézet levél mellékletét képezi
igazgatóhelyettes asszony igazgató úrnak írt levele, amelyben lemondott az intézmény vezető
helyettesi posztjáról. A levélben a következő kitétel szerepel és erre szeretnék igazából reagálni, mert
úgy érzem, hogy egyrészt nagyon fontos az, hogy miután itt egy olyan megbeszélés három mondata
került leírásra, amely egyrészt nem így hangzott el, másrészt megbeszélés volt, és ha már így
nyilvánosságot kapott, akkor mindenképpen fontosnak tartom a képviselő-testületet illetve a falu
közvéleményét is tájékoztatni, hogy mi hangzott el részemről ezen a megbeszélésen, és úgy
gondolom, hogy az ott elhangzottak a mai ülésen is teljes mértékben lefedik az álláspontomat az
előterjesztéssel kapcsolatban. Tehát ebben a levélben a következő szerepel, Kalocsai Józsefné szerint:
"2009. május 26-án a polgármester úr tájékoztatót tartott iskolánk tantestületének a település
intézményeivel kapcsolatos takarékossági intézkedésekről. Elmondta, hogy egy fő főállású
igazgatóhelyettesre lesz szükség iskolánkban, nem helyesli, hogy az iskolavezetés elkötelezett legyen
bármely oktatási forma mellett, nem lesz mód rá, hogy a pedagógus havi bérének 10%-ánál többet
keressen túlmunkával, vagyis heti 2 óránál többet nem lehet túlórázni, a többlet órákat áttanítással
fogják megoldani."
Mivel a megbeszélésről hangfelvétel készült, ezért könnyű dolgom van, igyekszem rövid lenni.
Kijegyzeteltem szó szerint, amit elmondtam a tantestület tagjainak és kérem, a testületet, hallgassa
végig, mert azt hiszem, látszani fog, hogy a tantestületi ülésen nem erről beszéltem, az értekezleten
sem erről beszéltem, és amit ott elmondtam, hogy ugyanezt tudom a mai ülésen is elmondani az
előterjesztéssel kapcsolatban. Valóban felkerestem a tantestületet, abból a célból, hogy tájékoztassam,
hogy milyen változások várhatók az iskolával kapcsolatban. Elmondtam, hogy a múlt héten volt egy
egyeztetés a kompetencia alapú pályázat kapcsán, illetve az intézményvezetőkkel megbeszéltük, hogy
a Hermes Holding anyaga kapcsán milyen további intézkedések megtétele szükséges az oktatásinevelési intézményekben. Vasárnap délelőtt a megbeszélést megelőző napon került fel egy írás az abai
honlap fórumára, amelyben birkákról, juhászról és különböző módszerekről van szó, emiatt
szeretném, hogy tisztázzunk néhány dolgot.
"Nem szeretném, ha néhány ember egyéni érdekei miatt veszélyeztetné közös céljaink megvalósítását.
El kell mondanom, hogy nem volt törvényes több szempontból az elmúlt időszakban az
iskolavezetés munkája, ezek nem olyan súlyúak, amelyek további intézkedések megtételét tennék
szükségessé. Az iskola a kompetenciamérések országos eredményeit nem értékelte tantestületi
szinten, annak ellenére, hogy több esetben átlag alatti eredmények születtek. A kompetencia alapú
pályázat kapcsán is bebizonyosodott, hogy ezen a területen nincs megfelelő tudás és tapasztalat. A
Hermes Holding anyaga több intézkedést tartalmaz, amelyeket a képviselő-testület beépített a 2009.
évi költségvetésébe, ennek két pontját tárgyaltuk meg az intézményvezetőkkel. A képviselő-testület
néhány tagja komolyan gondolta azt, hogy valamennyi önként vállalt feladatot meg kell szüntetni,
ugye ez a tavalyi időszakban volt, az igen nehéz időszakunkban. Ezzel szemben egyetlen plusz órát
sem kellett elvennünk az iskolától, nincsenek megszorítások, megmaradtak a tagozatok. Két olyan
intézkedési pontja van az anyagnak, amelyet mind a négy oktatási-nevelési intézményben végre kell
hajtani. Csak egy intézményvezető helyettes lehet valamennyi intézményben. Ez az intézkedés
azonban nem fogja hátrányosan érinteni az Aba Sámuel Általános Iskolát, ugyanis a jelenlegi két
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igazgatóhelyettes tanít, tehát rengeteg plusz órája van. Kérem az igazgató urat, hogy a leendő
igazgatóhelyettes főállásban végezze tevékenységét, az adminisztratív teendők mellett olyan személy
legyen, aki független valamennyi tagozattól, programtól, amely az iskolában bevezetésre kerül. Az
igazgatóhelyettesnek egy olyan integratív személyiségnek kell lennie, aki az iskolánkban bevezetett
újszerű programokat segíteni, koordinálni tudja, a programok között pedig a kohéziót, egymás iránti
segítséget, támogatást tudja előmozdítani. Ez az intézkedés nem érinti tehát negatívan az iskolát. Egy
jó személyi döntés és az, hogy az igazgatóhelyettes nem taníthat plusz órákban, pozitívan érinti az
iskola munkáját. A másik nagyon fontos kérdés a tantárgyfelosztás kérdése. A tantárgyfelosztás
felülvizsgálatát is elrendelte a Hermes Holding abból a célból, hogy a lehető legnagyobb
megtakarítást eredményezze az önkormányzat számára. A túlórák száma az iskolában igen jelentős,
az erre kifizetett összeg is. Úgy gondolom, hogy mindennek van határa, mindennek van mértéke, és
ahhoz, hogy a diák a lehető legtöbbet tudja kapni, a tanár a lehető legtöbbet tudja adni, erre találták ki
a törvényben előírt kötelező órákat, mert az órákra készülni is kell. Az általunk kitűzött célok
megkövetelik azt, hogy a tanárok az órákon nyugodtan és maximálisan felkészülve tanítsák a
diákjainkat. Én az igazgató úrtól azt kértem, hogy szeptember 1-jétől a túlóradíjak ne haladják meg a
havi bér 10%-át, ami azt jelenti, hogy mindenki plusz egy havi bért tud még hazavinni évente. Nem
arról van szó, hogy a túlórákat megszüntetjük, 17 millió forintot fordítottunk erre a tavalyi évben.
Kértem az igazgató urat, hogy a limitet itt húzzuk meg, mert úgy gondolom, hogy új tanárok
felvételével, és a gimnáziummal való szorosabb együttműködés által, az áttanítások bevezetésével
hatékonyabban tudjuk foglalkoztatni a tanárokat. A tantárgyfelosztást tehát úgy kell elkészíteni, hogy
nagyjából ezt a 10%-ot tudja biztosítani. A 44 tanárból az intézkedés bevezetése 16 főt fog érinteni,
ebből 6 főt érzékenyebbe, akiknél nagyon magas volt a túlóra száma, úgy gondolom, hogy a jövőben
nem engedheti meg magának sem az önkormányzat, sem az Aba Sámuel Általános Iskola, ugyanis
olyan megszorító intézkedéseket kellett hoznunk máshol is, amelyek feszültségeket okozhatnak a
többi intézménnyel szemben. Új tanárok beállításával, a túlórák csökkentésével a diákok érdekeit is
képviseljük. Az önkormányzat és jó magam is mindenben támogatjuk az iskolát, hogy a lehető
leghatékonyabban tudja végezni a munkáját. Az intézkedések, amelyek további megtakarításokat
jelentenek az önkormányzat számára, a tantestület többségét nem fogják érinteni, a tantestület
munkájának a minőségét jelentősen javíthatják. Nem illetlenségből nem kívánok válaszolni, én azt
szeretném, ha helyreállna az erkölcsi rend, vannak kérdések, amelyeket meg kell válaszolni az
általános iskola vezetésének, és arra kérem a tantestület tagjait, hogy beszéljék meg egymás között az
ilyen e-maileket, magnóügyeket. Az ilyen megnyilvánulások, névtelen véleménynyilvánítások a
fórumban Aba és az iskola becsületét is rongálják. Kérek mindenkit, akiket a döntések nem érintenek,
higgadtan kérjék meg azokat, akiket érinteni fog, hogy reálisan, szakmailag értékeljék a döntéseket és
a tantestület érdekében az egyéni érdekeket háttérbe tolva, a tantestület, az önkormányzat, és a
gyerekek érdekeit nézzék. Bízom abban, hogy rövid időn belül helyre tudjuk állítani a bizalmat. A
Hermes Holding anyagában foglaltakat végre kell hajtani, és örülök annak, hogy nem tagozatokat kell
megszüntetni, nem lehetőségeket kell elvenni gyerekektől, hanem úgy tudunk megtakarítani, hogy
közben hatékonyabbá tudjuk tenni a tantestület munkáját. Ehhez kérek korrekt és bölcs döntéseket
az iskola vezetésétől, a tantestülettől pedig azt kérem, hogy higgadtan, az eddigi folyamatokat most
már valóban kibeszélve egymás között tárgyalják meg. Bízom abban, hogy nyugodtan tudjuk a
képviselő-testületi üléseken is a döntéseket meghozni."
Ezt mondtam el a tantestületi ülésen, úgy gondolom, hogy ez egészen más, mint amit
igazgatóhelyettes asszony leírt. Ezekért a mondataimért vagy szavaimért továbbra is vállalom a
felelősséget, továbbra is komolyan gondolom, hogy az intézkedések részben költségeket takarítanak
meg az önkormányzat számára, de ennél sokkal fontosabb, hogy jó, higgadt és bölcs döntésekkel
hatékonyabbá lehet tenni valamennyi oktatási-nevelési intézményünk, az Aba Sámuel Általános
Iskola munkáját is. Azt hiszem, hogy az eddig elhangzott vélemények alapján ma már elmondhatjuk,
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hogy higgadt és nyugodt döntést tud hozni a képviselő-testület. Támogatom az Oktatási Bizottság
módosító javaslatait, annál is inkább, hiszen már a tantestületi értekezleten is jeleztem, hogy a 10%
nem kőbe vésett határ, hanem természetesen szakmailag indokolt esetben lehet hozni ettől eltérő
döntéseket is. Kérem a képviselő-testületet, hogy az Oktatási Bizottság módosító javaslataival
kiegészítve fogadjuk el az előterjesztést, illetve ennek kapcsán kérjük meg az intézményvezetőket,
hogy a szükséges intézkedéseket hozzák meg és a szükséges döntések meghozatalához készítsék el az
előterjesztéseket a képviselő-testület számára. Tényleg azt szeretném kérni, Tőled is Kati, mivel
tegeződve szólítottál meg a leveledben, hogy egy kicsit higgadtabban, nem kell bántani a többieket.
Lehet, hogy úgy gondoltad, tényeket vetsz fel, jó is, hogy felvetésre került, de még jobb lett volna, és
a tantestületi értekezleten is elmondtam, több esetben jó lenne, ha tényleg egy folyamatos és
gyakoribb párbeszéd folyna az érintettek között. A félreértéseket, amelyek a levélben megjelennek,
tisztázni lehet, jobb is lenne, ha ezen a szinten tisztázódnának, és mivel ugye jelzed, hogy
mostohagyermeknek érzel néhány tagozatot, úgy érzem, hogy itt is óriási félreértés van az iskolában.
Úgy gondolom, hogy minden egyes véleményemmel, minden egyes javaslatommal vagy a testület
javaslatával azon vagyunk, hogy minél jobb munka folyjon, és minél jobb légkör legyen az iskolában.
Elmondtam igazgató úrnak is, a tantestületnek is, örülni kell annak, hogy ilyen komoly érték van a
kezünkben, mint a 4 évvel ezelőtt elindított 3 új tagozat az iskolában. A 3 új tagozat akkor fog
kiteljesedni, hogy ha a tagozatok közötti együttműködés el fog mélyülni, egymás bajaiból tanulva, a
tapasztalatokat megbeszélve még teljesebbé tesszük. Elmondtam és itt is meg tudom ismételni,
örülök annak, hogy egyértelműen látszik, a tagozatok beindítása teljes mértékben egybeesik a szülői
igényekkel, mert egyetlen olyan tanév sem volt, ahol különösebben be kellett volna avatkozni. A
szülők önként, a 3 tagozatra nagyjából 1/3-1/3 arányban íratták be a gyerekeket. Azt kérem, hogy a
jövőben próbáljuk meg minél jobbá tenni mindhárom tagozat munkáját, próbáljuk meg felsőben
tovább folytatni a kezdeményezést, és ha vannak javaslatok, azt ne vegyük személyes támadásnak.
Igyekeztem végig a tantestületi értekezleten is a felvetések kapcsán elmondani, azért jöttem el, hogy
elmondjam az általam tapasztaltakat, ezzel azt szeretném, ha jobbá válna a tantestület munkája. Azt
kérem, hogy az egész napos oktatási tagozatnak mint egy oszlopos tagja, talán mondhatom azt is,
hogy vezetője, tényleg azon legyünk, és ebben segíts bennünket, hogy minél előbb többet tudjunk
adni a gyerekeknek. Tényleg annak örülnék, ha a következő tanév végén úgy tudnánk már felállni,
hogy senki nem érezné azt, hogy ő mostohagyerek, akár tagozatról, akár iskoláról legyen szó, hanem
valóban közösen arról tudnánk beszélni, hogy milyen sikereket tudtunk elérni, és milyen jó érzés volt
együtt dolgozni. Én ezen kívánok munkálkodni a jövőben, és ha valamivel megbántottalak, akkor
elnézést kérek, nem állt szándékomban. Szakmailag próbáltam elmondani, amit én láttam,
tapasztaltam, és az általad elmondottakra is el fogom majd küldeni neked az intézményvezetők
válaszait, felvetéseit. Bízom abban, hogy a válaszok alapján te is úgy értékeled, hogy azokat a
döntéseket, amelyeket a testület meg fog hozni, a legjobb tudása és részrehajlás nélkül kívánja
meghozni. Remélem, hogy le tudjuk zárni a levelezést, és abban bízom, hogy mindenféle feszültség
nélkül tudjuk tovább folytatni a közös munkát.

Kalocsai Józsefné, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatóhelyettese:
A levelem megírásakor abszolút nem kívántam azzal foglalkozni, hogy mi volt a látogatásod
apropója, úgy gondoltam, hogy ez a rész rám nem vonatkozik. 10 éve vagyok helyettes, egy
helyettesnek egy ekkora általános iskolában 8 kötelező órája van. Törvény írja elő, hogy 24 órát kell
emellett eltöltenem az irodai munkában, és hidd el, nem 24-et töltöttem, hanem nagyon sokszor
többet. Ha én túlóráztam, már pedig túlóráztam, mert az iskolaotthonos oktatásban nem mindig bír a
másik fél annyit felvállalni, bizony én is tanítottam18-20 órában, hiszen amikor a gyerekek kicsik,
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többet kell velük lenni, mint 3-4. osztályban, akkor már más tanár is be tud tanítani, nincs ennyi óra.
Nekem valóban az elmúlt 4 évben volt szerencsém keresni az Aba Sámuel Általános Iskolában
körülbelül 40% bért ezzel, de nem ment az irodai munkám rovására, a főnököm a megmondhatója,
hogy hányszor vittem haza a munkámat, és hányszor szántam rá az otthoni időmből. Természetesen
otthon készültem az óráimra, mert azt el kell látni. Tudom mit jelent, heti 8-10 túlórát elvégezni, el
lehet végezni, ha valaki igényes pedagógus, ha van kellő rutinja, ha akarja és boldogan csinálja.
Három dolgot emeltem ki a levelemből. Főállású igazgatóhelyettesként nem tudom tovább ellátni a
munkát, hiszen napi 8 órában nem lehet tanítani az iskolaotthonos oktatásban. Az pedig lehetetlen,
hogy ne legyek elkötelezett, nem tudok kibújni a magam bőréből, én az iskolaotthonos oktatási
formához ragaszkodom, mint ahogy Tömör Zsuzsanna szokta a művészetist képviselni. A harmadik
dolog pedig, hogy két óránál nem túlórázhatunk többet. Ez egyértelművé tette számomra, hogy
péntek délután a főnököm elé letegyem a felmondó nyilatkozatomat, mert már akkor tudtam, hogy
ezt nem csinálom tovább így a törvényes keretek között, inkább úgy döntök, hogy nem főállású
igazgatóhelyettes akarok lenni, aki 8 órában betanít valahová. Az elmúlt 4 év, bátran ki merem
mondani, eredményes munkája alapján, és amilyen szeretet, tisztelet, együttműködési készség engem
fogadott és elkísért ebben az oktatási formában, nekem ezt egyértelművé tette, hogy ott van a
helyem, és az a bizonyos bruttó 26.000 Ft pótlék abszolút nem fog semmit jelenteni. A túlóra igen, az
fog hiányozni a családi kasszából, egy-két luxusról majd lemondunk, átszervezzük az alapkiadásokat,
meg fogunk élni, meg fogom találni a módját. Nem akartam ellene menni senkinek, ezt írom a
levélben is, azért fordultam hozzátok, mert úgy gondolom, hogy ti vagytok azok, akikhez fordulni
kell első körben. Sajnálom, hogy nem lesz módom arra, hogy többet keressek, viszont biztos vagyok
benne, hogy nagyon jól fogom érezni magam a beíratott 27 kisgyermekek mellett, akik szeptembertől
ott lesznek az iskolában.
Kossa Lajos polgármester:
Azt hiszem, ugyanarról beszélünk. A másik, ami még nagyon fontos, ezért mondtam el a legelső
tantestületi értekezleten, amikor tavasszal ott voltam, hogy nem kívánjuk a minimumra csökkenteni a
túlórák számát, mert mi is úgy érezzük, legalábbis én személyesen, de ezzel a testület is egyetért, hogy
ez olyan plusz juttatás, amivel segíteni tudjuk a tanárokat.
Kalocsai Józsefné, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatóhelyettese:
Megmondom őszintén, azt hittem, hogy itt sokkal nagyobb horderejű takarékossági intézkedésekre
lesz szükség, és amit felsoroltam, ennek jegyében soroltam fel. Örülök neki, hogy ennyi elegendő.
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy tényleg jó lenne, hogy ha a képviselő-testület is tudná,
hogy a túlórák kapcsán nem az iskola határozza meg, hogy hány órát tart, a törvény határozza meg.
Ha az iskolában magas a túlórák száma, az azért van, mert ilyen hatalmas iskolában a kötelező
óraszámokat figyelembe véve ilyen magas óraszámra jön ki. Meg van határozva, hogy kinek mennyi a
kötelező óraszáma, azon felül marad 3 tömegsport, 2 szakkör, 3 korrepetálás. Tehát ha valaki azt
gondolta, hogy a magas túlóraszám azért van, mert mi ezt kitaláltuk, az téved. Szakértővel
ellenőriztettem, pontosan annyi órát tartunk, amennyit a törvény előír, tehát spórolni azzal lehet, amit
majd szeptembertől tervezek, hogy ebből az óraszámból esetleg el lehet hagyni, ha kevesebb
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csoportbontás lesz a létszámok miatt, ami 25-30 óra megtakarítás hetente. Azzal, hogy mások tartják
az órát, semmit nem spórolunk, csak egyik zsebből átmegy a másikba. Spórolni majd a 20-30 órával
lehet, amit mondtam. Csak azért szeretném ezt hangsúlyozni, hogy nehogy valakiben az a tévhit éljen,
hogy mi elhatároztuk, hogy mennyi órát tartunk. Az oktatási törvény 52. paragrafusa az utolsó fél
óráig pontosan előír mindent, hogy mennyi a kötelező óra az egyes osztályokban, hány %-a van
korrepetálásra, egyéni foglakozásra, rehabilitációra, stb. Több órát nem tartunk, spórolni azzal lehet,
hogy egy helyettes lesz, azzal lehet spórolni, ha egy másik munkaszervezéssel heti 20-25 órát
szeptembertől fel tudunk ajánlani. Ahogy a gimnázium igazgatója is elmondta, lesz aki nálunk
betanítana, nekünk is lesz olyan tanárunk, aki náluk tanít, tőlünk járnak át Soponyára, tehát nagyon
sok lehetőség van, de ha megtartjuk a törvény által előírt órákat, akkor nem spóroltunk egy fillért
sem. 6 túlóránál senkinek nem lehet több a Munka Törvénykönyve előírása alapján. Ezért mondtam,
hogy ésszerű munkaszervezéssel, délelőtt erről beszéltünk polgármester úrral, ha az osztályok,
csoportok létszáma kialakul, esetleg nem alkalmazunk csoportbontást, mert olyan kicsi a létszám,
azzal fogunk megtakarítást elérni. Végül még egy mondatot vagy gondolatot mondanék. Úgy érzem,
hogy egy nagyon hosszú, fárasztó tanéven vagyunk túl, 180 tanítási nap, 4 tanítás nélküli nap volt
szeptember óta, nagyon sok minden történt ebben az időben. Azt hiszem, hogy a harcokat
megvívtuk, most már nyugalomra, békére van szükség. A ballagóktól elköszöntünk, tegnap
kiosztottuk a bizonyítványokat, ma a nevelőtestületi értekezleten lezártuk a tanévet, az eredmények, a
statisztikák szerint semmivel sem zártunk rosszabb tanévet, mint az előző tanév volt. Nyilván vannak
olyan területek, ahol eredményesebbek lehettünk volna, vannak olyan területek, ahol jobban lehetett
volna dolgozni. Valóban az idei évben teljesen másképp történt a felkészülés a kompetenciamérés
megírására, minden szinten szakértőtől kezdve munkaközösségekkel, nevelőtestülettel, szülőkkel
végigbeszéltük. Úgy gondolom, hogy a szünet mindenki számára a legjobb pillanatban jött, ugyanis
szükség van arra, hogy az iskola nevelőtestülete is regenerálódjon a félév után, szükség van arra, hogy
felkészüljenek egy még komolyabb feladat végrehajtására, hiszen mindenki előtt ismert, hogy több 10
millió Ft-ot sikerült nyerni a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, ami óriási feladat lesz. Tőlünk
független okok miatt óriási csúszás van a pályázatban, de mindenképpen szeptembertől meg kell
valósítani. Teljesen új felfogást, teljesen új szemléletet, teljesen új munkaformát fog a
nevelőtestülettől követelni, és úgy gondolom, hogy csak egy jó állapotban levő, kipihent és nem
frusztrált nevelőtestülettel lehet ezt a pályázatot sikeresen megoldani. Az is elhangzott és teljes
mértékben így van, hogy nem az a cél, hogy ezt a közel 70 millió Ft-ot egyszerűen elköltsük, hanem
az a cél, hogy az iskola, az óvoda, tagiskola működését korszerűen, új módszereknek, eljárásoknak
megfelelően sikerüljön úgy átalakítani, hogy a 21. században a III. évezred kihívásainak meg tudjunk
felelni. A szünet a legjobbkor jött, úgy gondolom, hogy minden olyan dolgot, ami az utóbbi időben
felmerült, most már minden szinten végigbeszéltünk, mindenki, akinek személy szerint le kellett
vonni, a szükséges tanulságokat levonta és készen áll arra, hogy belevágjon az újabb, komolyabb
feladatokba.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Oktatási Bizottság módosító javaslatát elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
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113/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága által a
Hermes Holding Kft. által készített átvilágítási anyag 9. és 10. pontjának végrehajtására vonatkozó
módosító javaslatokkal az alábbiak szerint egyetért:
− A havonta dolgozónként elszámolt túlóradíj az intézményvezetők javaslatai alapján, a
szakmaiság figyelembe vételével kis mértékben eltérhet a közalkalmazott alapilletményének
10%-ától.
− A gyógytestnevelés kapcsán azoknál a gyerekeknél, akik délután más foglalkozásokon, más
mozgáscsoportokban nem vesznek részt, tanulónként a heti egy illetve a két óra alkalmat
szükséges biztosítani.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Oktatási Bizottság módosításaival kiegészítve egyetért az előterjesztéssel, illetve annak a
határozati javaslatával, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:

114/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat által fenntartott valamennyi
oktatási-nevelési intézményben 2009. szeptember 1. napjától csak egy vezető-helyettesi álláshelyet
engedélyez.
A havonta dolgozónként elszámolt túlóradíj nem haladhatja meg a közalkalmazott alapilletményének
10%-át, azonban az intézményvezetők javaslatai alapján, a szakmaiság figyelembe vételével kis
mértékben eltérhetnek a közalkalmazott alapilletményének 10%-ától.
A gyógytestnevelés tanórák száma pedig nem haladhatja meg tanulónként a heti egy alkalmat,
azonban azoknál a gyerekeknél, akik délután más foglalkozásokon, más mozgáscsoportokban nem
vesznek részt, tanulónként a heti egy illetve a két óra alkalmat kell biztosítani.
Az intézmények által készített tantárgyfelosztást ennek figyelembe vételével kell összeállítani.
A határozatban foglaltakat 2009. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Felelős: oktatási-nevelési intézmények vezetői
Határidő. 2009. szeptember 1.
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12.) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy már jeleztem nagyon jó hírt kaptunk az elmúlt napokban. A kistérségi járóbeteg szakellátó
központ létesítésére vonatkozó pályázatunkat pozitívan bírálták el, és 883.687.265 Ft beruházási
összköltség mellett 795.318.538 Ft támogatást javasol a Bíráló Bizottság. Természetesen a jó hír még
nagyon komoly feladatokat ró ránk ahhoz, hogy a jó hírből kistérségi járóbeteg szakellátó központ
legyen. Első lépésként kérem a testületet, hogy a Bíráló Bizottság által támasztott feltételekről
nyilatkozzunk. Úgy gondolom, hogy a feltételek részünkről tarthatóak, vállalni tudjuk. Következő
napokban, hetekben a szerződéskötésig még további kötelezettségünk van, az érintett
önkormányzatok képviselő-testületeit megnyugtatóan kell tájékoztatnunk a pályázatbeadás kapcsán
felmerült kérdésekről. Úgy gondolom, hogy addig is a szükséges lépéseket tegye meg az abai
önkormányzat. Az egyik kérésem az, hogy a Bíráló Bizottság által ajánlott szerződéskötési
feltételekről nyilatkozzunk, hogy azokkal a magunk részéről egyetértünk. Még egy határozatot kérnék
a testülettől, hogy hozzunk meg a mai napon, amelynek a lényege a következő: az általunk
biztosítandó önerő 50%-ának fedezetére pályázatot nyújtunk be az Önkormányzati Minisztérium
Önerő Alapjára, ami azt jelenti, hogy a mintegy 90 millió Ft-os önrészünk felére fog csökkeni, és
ahogy már jeleztem a pályázat benyújtása kapcsán, az általunk felajánlott ingatlan értéke is
beszámítható az önrészbe. Több mint 30 millió Ft-ra értékelték a pályázat beadáskor az ingatlant, és
arról is beszéltünk, hogy a projekt kapcsán az önkormányzatnak két ingatlana fel fog szabadulni, ami
plusz bevételt fog számunkra jelenteni, illetve a gyógyszertár kapcsán is olyan bevételre tehetünk
szert, amely szintén az önerőt segítheti. Ebből is látszik, hogy ilyen jellegű probléma a projekt
finanszírozásával kapcsolatban nem lesz.
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a bíráló bizottság által felsorolt szerződéskötési
feltételeket elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
115/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ létesítése az Abai Kistérségben” című pályázat kapcsán a Bíráló Bizottság által javasolt
szerződéskötési feltételeket elfogadja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület pályázatot nyújtson be a „Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ létesítése az Abai Kistérségben” című pályázathoz szükséges önrész 50%-ának a fedezésére
az Önkormányzati Minisztériumhoz, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
116/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ létesítése az Abai Kistérségben” című pályázathoz szükséges önrész
50%-ának a fedezésére az Önkormányzati Minisztériumhoz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Szintén jeleztem már, hogy a szennyvízberuházás kapcsán is nagyon fontos és pozitív elmozdulás
történt a mai napon. A képviselő-testületet tájékoztattam az előző ülésen arról, hogy fontos
levélváltás történt önkormányzatunk illetve a kivitelezői konzorcium vezetője között, és a levélváltás
eredményeképpen a mai napon a polgármesteri hivatalban az érintett önkormányzatok vezetői
valamint a tervezői konzorcium vezetői egyeztetést folytattak, amely eredményeképpen jegyzőkönyv
került aláírásra a munka további ütemezésére és befejezésére vonatkozóan. Erről kell a testületnek a
mai napon tárgyalnia, és bízom abban, hogy a képviselő-testület is egyetért az ütemtervvel és
folytatódhatnak a munkák, illetve valamennyi képviselő-testület ugyanezt fogja tenni a következő
napokban. Önkormányzatunkat Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester úr és Mercsek György képviselte a
mai megbeszélésen.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A szakmai részét mondanám el a megbeszélésnek, utána alpolgármester úr a jogi oldalt is ismerteti a
megállapodással kapcsolatban. Végre eljutottunk oda, hogy ütemterveket adott a kivitelező, és ahogy
képviselőtársaim is láthatják, feltétlen szándéka befejezni a beruházást. Három ütemet állítottak fel.
Az első határidő 2009. július 15., ekkor a 8-as és a 7-es átemelőket hozzák működésbe. Ettől kezdve
el tud indulni a próbaüzem a szennyvíztelepen. A többi településen is úgy tervezik, hogy július 15-re a
végátemelőket, átemelőket üzemképessé tudják tenni és szállítani a szennyvizet. Felmerülhet a kérdés
a lakosság esetében, hogy legelőször miért azokat az átemelőket helyezik üzembe, amelyek a
fővezetéken nyomják ki a szennyvíztisztító telepre a szennyvizet. Műszaki szempontból első ütemben
így célszerű, mert ha nem tudjuk szállítani, akkor nincs értelme a közbenső szennyvíz átemelőt
üzembe helyezni, hiszen nem tud funkcionálni. A 2. határidő július 31., akkor lép működésbe az 1-es
és 2-es átemelő, valamint a bodakajtori rész átemelője. A 3-as ütem pedig a fennmaradó két átemelő
üzembe helyezését jelenti. A társpolgármesterek is megértették a szakmai indokokat, elképzelést,
hogy miről is van szó, és a végén egyezség született. Fontos szempont továbbá, hogy a pénzügyi
ütemezést is a szakmai ütemezés szerint kell biztosítani.
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Engem optimizmussal tölt el a megállapodás. Az elmúlt hónapokban igazából nem látszott, hogy
munka folyna, de akik aktív szereplői voltak, tudják, hogy volt olyan időszak, amikor napi szinten
voltak egyeztetések a polgármestereknél, a bankban, Abán, máshol. A legfontosabb és a lakosság
számára is érzékelhető lesz, hogy július 15-e után, egy-két nap csúszás lehet, elindulhat mindegyik
településen bizonyos területeken a szennyvíz elvezetése a szennyvíztisztító telepre, ami azt jelenti,
hogy beindul a telep próbaüzeme. Az azt követő határidő, július 31. Az elmúlt hetekben az volt a
tárgyalás alapja, hogy próbáljuk meg ütemezetten átadni azokat a területeket, amelyek már készen
vannak, ahol lehet, a lakosság rá tudjon csatlakozni a hálózatra, tudja használni, és hogy a végleges
átadásig az esetleges hibák kiderüljenek, a javításokat el tudják végezni. Igazság szerint annyit hozzá
szeretnék még tenni, hogy van nagyon sok nyitott kérdés, amit rendeznünk kell, de úgy látom, hogy
több hónap után sikerült elmozdulnunk abba az irányba, illetve a kivitelezőt is meggyőzni arról - bár
hárman indultak, úgy tűnik, hogy csak a Swietelsky maradt, akivel tárgyalni tudunk -, hogy a meglévő,
szerintem kezelhető problémáktól függetlenül a befejezéshez szükséges munkát végezzék el.
Optimista vagyok, véleményem szerint az ütemterv tartható lesz. Ebben egyébként szerepet játszott
az is, hogy valóban volt egy visszatartott pénzügyi keret, aminek a kifizetéséről úgy állapodtunk meg,
hogy konkrét munkákat kértünk, és a tárgyalások során mindenki próbált garanciákat beépíteni a saját
érdekében. Nagyon sok feladat lesz még, amelyeket rendeznünk kell. Az eredeti vízjogi létesítési
engedélyekhez képest, műszaki indokoltság miatti eltérések esetében rendezni kell majd az ingatlanok
jogi helyzetét, illetve a változási vázrajzokat meg kell majd hosszabbítani. Abszolút technikai jellegű
dolgok, nem olyanok, amelyek nem lennének tarthatóak. A másik, ami fontos, hogy a II. ütemterv
esetében lejárt a szerződés, és kérem a testületet, hogy egyrészt fogadja el az ütemezést és a hozzá
tartozó kifizetéseket, hagyja jóvá a jegyzőkönyvet, illetve a jegyzőkönyv alapját képező levelet, illetve
járuljon hozzá ahhoz, hogy a II. ütem tekintetében a szerződést akként módosítsuk, hogy a lezárás
határideje 2009. szeptember 30. legyen.
Kasó László képviselő:
Akinek még van elmaradt befizetnivalója, az július 15-ig, július 31-ig vagy szeptember 30-ig kapott
haladékot? Mi a határidő?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ilyen szempontból nem a lakosságot érintő kifizetésről van szó.
Kossa Lajos polgármester:
Akinek elmaradása van, nem köthet rá a rendszerre.
Kasó László képviselő:
Egységes dolgot kellene bevezetni, mert senki nem tudja, melyik átemelőhöz tartozik.
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Valóban jó felvetés, szerintem a műszaki ellenőrökkel kell leegyeztetni, és van egy települési térkép,
azon be fogjuk jelölni, az utcákban elhelyezzük, hogy mindenki számára látható legyen.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Mindenki fog értesülni róla biztos vagyok benne, mert a munkálatok folynak, abból már látszik, hogy
kinél fog teljesülni a munka, rögtön akkor észre fogja venni, hogy benne van-e a körben.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Nagyon fontos, hogy mindegyik településen egyszerre kell megkezdeni a munkát.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A kölcsönös bizalomnak az az ára, hogy az ütemterveket pénzügyileg is teljesíteni kell, akkor tudunk
követelni.
Kossa Lajos polgármester:
Ezzel nincs gond, az I. ütem műszaki átadásáig, amit kérnek, rendelkezésre áll a számlánkon, a
bankban is sok minden letisztult az elmúlt hetekben, úgy gondolom, hogy a 150 millió Ft lehívásának
nem lesz akadálya.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Így van, de erről is kell, hogy beszéljünk, mert a másik része a dolognak, hogy nem csak dolgozni
akar, hanem pénzt is akar a kivitelező.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A bankban rendelkezésre áll a pénz, szeptember 30-ig van a rendelkezésre tartási idő
meghosszabbítva. Megkaptuk a szerződés módosítására vonatkozó tervezetet, kérnek még bizonyos
garanciákat az áfa-visszaigénylésből adódóan, óvadékolási fedezet, egyebeket, de nem teljesíthetetlen
dolgok, illetve együttműködőek voltak. Úgy néz ki, hogy egyességre tudunk jutni, rendezni tudjuk
úgy, hogy számvitelileg minden a helyére kerüljön, le tudjuk zárni a vitás nyitott kérdéseket, és
megnyílik a lehetőség a bankban lévő hitel lehívására. Tényleg nagyon bízom benne, hogy 1 hónap
múlva már lesznek olyanok, akik rákötöttek a rendszerre.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Azt is el kell mondani, hogy a tisztító telep alkalmas a szennyvíz fogadására, minden technológia be
van szerelve, a telepet sem kell áthelyezni a másik oldalra, jó helyen van. Bízzunk benne, hogy pár
héten belül elindul mind a négy településen, és akkor a lakosság is látja azt, hogyan jutunk előre, és az
ütemterv szerinti határidő elfogadható. A próbaüzemet a kivitelező végzi, és a költségeket is ő viseli.
A szerződésben is így van rögzítve. Kérdeztem tőlük, hogy tudatában vannak-e ennek, azt mondták,
igen. Most elég hosszú lesz a próbaidőszak, több mint 1 hónap, és a költségeket nekik kell viselni.
Simon László abai lakos:
Egy dolgot szeretnék kérdezni. Amikor az ÖKOTÁM helyett a TESZI Alapítvánnyal kötöttünk
szerződést, elkérték a személyi adatokat, de visszaigazolást nem kaptam róla a mai napig sem, úgy
tudom, hogy ennek határideje egy hónap, azóta eltelt 6 hónap. Az a kérésem, hogy a jegyzőasszony
szíveskedjen intézkedni, hogy visszakapjak egy példányt ebből, mivel a személyi adataimat
tartalmazza.
Kossa Lajos polgármester:
A lakástakarék-pénztári papírokra gondol?
Simon László abai lakos:
Igen.
Kossa Lajos polgármester:
Még nem jöttek vissza.
Simon László abai lakos:
Szeretném tudni, hogy mire használták fel az én személyi adataimat?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Örülök annak, hogy az állampolgári jogok tudatosulnak a társadalomban, biztos a kötelezettségek is.
Azért nem érkeztek vissza a szerződések, mert a helyrajzi számok nem kerültek feltüntetésre. A héten
egyeztették le a hivatal dolgozói, ami azt jelenti, hogy a megkötött 1000 db lakástakarék pénztári
szerződésen minden egyes ingatlan helyrajzi számát fel kellett tüntetni, az ingatlan helyrajzi számát le
kellett ellenőrizni, ez volt az oka, hogy nem érkeztek vissza. A jövő héten vagy az azt követő héten
legkésőbb vissza fognak érkezni, hiszen valóban vissza kell küldeni mindenkinek egy példányt. Volt
egy kis fennakadás, de bízom benne, hogy nem élnek vissza az adatainkkal.
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Simon László abai lakos:
Volt már ilyenből probléma. A májusi határidőt nem sikerült tartani, most július 15-e és 31-e
hangzott el a Pénzügyi Bizottság elnökétől. Ekkor kezdődik meg a próbaüzem? Fognak értesíteni
bennünket?
Kossa Lajos polgármester:
Félreértések elkerülése végett, július 15-ig a 7-es és a 8-as végátemelő valamint a hozzátartozó
szennyvízgyűjtő-terület átadása történik meg. Július 31-ig az abai 1-es és 2-es, a bodakajtori 1-es
átemelő, végátemelő és a hozzátartozó szennyvízgyűjtő-terület átadása történik meg. Szeptember 30.
a teljes szennyvízhálózat üzembe helyezési időpontja. Kértük azt, hogy nem szeretnénk arra várni
megint, hogy mindenhol dolgoznak, hanem próbálják meg szakaszosan üzembe helyezni a rendszert,
mert mind a képviselő-testület, mind a lakosság nyugodtabb lesz már, ha látja, hogy bizonyos
szakaszok működnek és megy a szennyvíz a tisztító telepre. A tisztító telep, ahogy az alpolgármester
úr is mondta, készen van már hetek óta, csak nem tudjuk a próbaüzemet elindítani. Tehát szeptember
30. a véghatáridő, amikor már mindenhol mindenki rá tud kötni, és a részhatáridők tekintetében,
amelyekről beszéltünk, egy térképet készítünk, hogy kiket érint a július 15., kiket fog érinteni a
második határidő, a július 31.és kiket a szeptember 30.
Simon László abai lakos:
Mindenki értesítve lesz?
Kossa Lajos polgármester:
Így van. A másik dolog, ha elindulnak a rákötések, tehát már rá lehet engedni a hálózatra, akkor a
Fejérvíz Zrt. szakemberei is megjelennek és rákötik a belső hálózatot.
Alpolgármester úr elmondta, hogy miről kell döntenünk, én még kiegészíteném egy másik javaslattal,
amely a finanszírozás szempontjából fontos. Szó volt már arról, hogy a címzett támogatás 1%-át nem
tudtuk igénybe venni, mivel csak 99 %-os készültség volt december 31-ig, ez körülbelül 41 millió Ftot jelent. Ahhoz, hogy ehhez a támogatáshoz hozzájussunk, első lépcsőben arról kell dönteni, hogy a
képviselő-testület nem mond le erről a támogatásról és kéri az országgyűlést, hogy biztosítsa
hiánytalanul a megítélt címzett támogatást a beruházás befejezéséhez. Szeretném, ha ezt a döntést is
meghoznánk a mai napon.
Az első határozati javaslat a következő: a képviselő-testület egyetért a ma aláírt jegyzőkönyvben
foglaltakkal, illetve annak mellékletét képező Swietelsky által írt levéllel, amely pontosan tartalmazza a
műszaki ütemtervet és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi ütemtervet.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
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117/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az „Aba és térsége szennyvízcsatornázása” beruházás
kapcsán 2009. június 18-án aláírt jegyzőkönyvben foglaltakkal, illetve annak mellékletét képező
Swietelsky által írt levéllel, amely pontosan tartalmazza a műszaki ütemtervet és a kifizetésekre
vonatkozó pénzügyi ütemtervet.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a II. ütem vonatkozásában szeptember 30-ára módosítsuk a befejezési
határidőt, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
118/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az „Aba és térsége szennyvízcsatornázása” beruházás II. üteme
vonatkozásában a befejezési határidőt 2009. szeptember 30-ra módosítja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület ne mondjon le az eddig igénybe nem vett címzett
támogatásról, és kérje az országgyűlést, hogy a megítélt címzett támogatást hiánytalanul biztosítsa
Aba és térsége szennyvízberuházásának megvalósításához, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
119/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Aba és térsége szennyvízcsatornázása”
beruházás kapcsán nem mond le az eddig igénybe nem vett címzett támogatásról, és kéri a Magyar
Országgyűlést, hogy a megítélt címzett támogatást hiánytalanul biztosítsa a beruházás
megvalósításához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás lehívása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
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Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalása végett zárt ülést rendeljünk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
120/2009. (VI.18.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalása végett zárt
ülés tartását rendeli el.

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

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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