Iktatókönyv: P-346-8/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. október 8-i nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Puklikné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, Farkas Károly jelezte, hogy később fog a testületi ülésre
megérkezni, illetve Horváth István képviselőtársunk nincs jelen.
Az írásos meghívóban 7 napirendi pont szerepel, azonban az első két napirendi pont kapcsán a
következő javaslatot szeretném tenni:
1)Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
2)Beszámoló Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról
A Pénzügyi Bizottság ülésén olyan kérdések, észrevételek merültek fel az előterjesztéssel
kapcsolatban, amelyek miatt úgy ítéltem meg, hogy az a korrekt eljárás, ha a hivatal írásban kiegészíti
mindkét előterjesztést olyan információkkal, amelyek a képviselők munkáját is segítik. Jegyző
asszonyt felkértem arra, hogy mind a rendelet módosítása kapcsán, mind pedig a beszámoló kapcsán
további részleteket dolgozzanak ki a képviselők számára. Ennek megfelelően javasolom a képviselőtestületnek, hogy a mai ülésünkről vegyük le a két napirendet. Reményeim szerint napokon belül
elkészül a kiegészítés és a következő ülésen már tárgyalni tudjuk.
Aki egyetért azzal, hogy az ismertetett indokok alapján az első két napirendet ne a mai ülésen
tárgyalja meg a képviselő-testület, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok módosítására tett javaslatot 10 igen
szavazattal –egyhangúlag – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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154/2009.(X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő első két napirendi
pont megtárgyalását elhalasztja és utasítja a jegyzőt, hogy mindkét előterjesztés kapcsán további
részleteket dolgozzon ki a képviselő-testület számára.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: a képviselő-testület soron következő ülése
Kossa Lajos polgármester:
A továbbiakban a mai ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot
tenni:
1) Mentőállomás létesítésére vonatkozó megállapodás megtárgyalása
2) A Polgármesteri Hivatal, az Aba Sámuel Általános Iskola, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, az Abai Gimnázium és Kollégium, a Mesevár Óvoda, valamint a Kultúr
Közösségi Ház alapító okiratának módosítása
3) Az első lakáshoz jutó házaspárok lakásépítési- és vásárlási támogatásáról szóló rendelet
módosítása
4) Küldött delegálása a Fejér Megyei Szent György Kórházban működő Felügyelő Tanácsba
5) Bejelentések
Kérem a képviselő-testületet, hogy a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás eredményéről zárt ülés keretében döntsünk.
Aki a napirendi pontokra tett javaslatokkal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1)Mentőállomás létesítésére vonatkozó megállapodás megtárgyalása
Kossa Lajos polgármester:
Az előző testületi ülésen már tájékoztattam képviselőtársaimat arról, hogy nemrégiben megkeresett az
Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli regionális orvosigazgatója, Dr. Czirner József azzal
kapcsolatban, hogy az Országos Mentőszolgálat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében mentőállomást szeretne létesíteni Abán. A Mentőszolgálat megküldte a megállapodást,
amelyet jóvá kell hagynunk, illetve ahogy jeleztem már, egy a célra alkalmas ingatlant kell
felajánlanunk a szerződés keretében. Minden további munka az Országos Mentőszolgálatra hárul,
ami azt jelenti, hogy az épületet megterveztetik, engedélyeztetik, ezt követően pedig benyújtják a
pályázatot és megvalósítják a mentőállomást a Sárvíz kistérségben. Az ingatlanra vonatkozóan is
megküldték az általuk megfogalmazott feltételeket, illetve járt itt orvosigazgató úr munkatársaival
együtt, a helyszínen is megtekintették a területet, amelyet most a testület elé szeretnék terjeszteni,
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mint a Mentőállomás megvalósítására alkalmas területet. Az 510/6. helyrajzi számú önkormányzati
ingatlanról van szó, amely a Teleház és a volt tűzoltó szertár között található. A területet
megvizsgálták, illetve az átadott térképmásolat alapján, figyelembe véve a gesztenyefák
elhelyezkedését is, megkaptam a visszajelzést, hogy részükről alkalmasnak ítélik a területet.
Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja, hogy a területet felajánljuk a mentőállomás létesítésére,
akkor elindulhat a munka. Annyi kiegészítést hozzá kell tennem, hogy az 510/5. helyrajzi számú
terület kapcsán van egy kis rész, amit annak idején kihagytunk, és a megosztásnál azért maradt az
510/5. helyrajzi számú területen, mivel egy kút illetve egy pince található rajta. A területrész 510/6.
helyrajzi számú területhez történő csatolása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a terület valóban
alkalmas legyen. Úgy gondolom, hogy a kút és a pince jelenlegi állapotában nem akadálya a
megvalósításnak, természetesen tereprendezésre is sor fog kerülni. Amennyiben a képviselő-testület
egyetért azzal, az 510/6. illetve az 510/5. helyrajzi számból kialakított területet felajánljuk, kérem,
hogy a mellékelt szerződést hagyja jóvá és bízza meg a polgármestert a telekkialakítással kapcsolatos
feladatok elvégzésével és a szerződés aláírásával. Arról is beszéltünk már, hogy a lehetőség jól egészíti
ki az egészségügy területén alkotott elképzeléseinket. Szeretnénk megvalósítani a kistérségi járóbeteg
szakellátó központot, illetve a központi orvosi ügyeletben hozott döntéseink kapcsán már volt arról
szó, hogy a központi orvosi ügyelet épületét is szeretnénk önkormányzati ingatlanon kialakítani.
Ennek kapcsán is van pozitív fejlemény, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az Európai
Uniós pályázatok keretében pályázatot írt ki többek között központi orvosi ügyelet ellátására alkalmas
épületek kialakítására, átépítésére. Úgy tűnik, hogy a saját forrást maximum 60 millió Ft-tal ki tudjuk
egészíteni. Abban az esetben, ha a terveink megvalósulnak, 2010. év végére, 2011 első félévére olyan
komplex fejlesztés történhet meg a kistérségben az egészségügyi ellátás területén, amely hatalmas
lépés lesz, és gyakorlatilag olyan egészségügyi ellátás alakul ki a kistérségen belül, amely már a XXI.
század követelményeinek minden szinten megfelel.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkérem Mercsek György elnök urat, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság állásfoglalásáról.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Könnyű helyzetben volt a bizottság, hiszen olyan lehetőség még nem adatott Aba fennállása óta,
hogy mentőállomást akartak volna építeni. Véleményem szerint, bármikor történt volna, nem
utasította volna vissza a falu vezetősége, a jelenlegi lehetőség viszont egybeesik az egészségügyi
szolgáltatási fejlesztési elképzeléseinkkel. Csak a területet kell biztosítani hozzá, az önkormányzatnak
más dolga nem lesz, ezért örömmel és jó szívvel szavazzuk meg, és a bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára is.
Kasó László képviselő:
A fejlesztés érinti a gesztenyefákat?
Kossa Lajos polgármester:
A többségüket nem, kettőt kell kivágni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
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Javasolom, hogy a szerződés jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy a
testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átalakítás kapcsán esetlegesen felmerülő
kötelezettségvállalásokat megtegye, szerződéseket megkösse. Az 510/5. helyrajzi számú terület
magántulajdon?
Kossa Lajos polgármester:
Az önkormányzat tulajdonában van, de egyetértek azzal, hogy a javaslat kerüljön be a határozatba.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Szeretném, ha emiatt nem kellene rendkívüli bizottsági ülést, rendkívüli testületi ülést össze hívni. Ha
a földhivatali eljárástól függően esetlegesen szerződést kell kötni a tulajdonosokkal, az érintettekkel,
akkor arra legyen felhatalmazása polgármester úrnak illetve a jegyző asszonynak.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az 510/6.
illetve az 510/5. helyrajzi számú területből kialakítandó végleges terület telekalakítási munkáihoz
kapcsolódó esetleges kötelezettségvállalások, szerződések megkötésével, valamint a mellékelt, az
Országos Mentőszolgálattal kötendő megállapodás aláírásával, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
155/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztésben csatolt megállapodás
tervezetét, az abban foglaltakat elfogadva a következő határozatot hozta:
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, az abai ingatlan-nyilvántartásban 510/6.
hrsz. alatt nyilvántartott, 654 m2 területű, a valóságban Aba Kossuth L. utcában található, beépítetlen
belterületi földrészlet megjelölésű ingatlant közérdekű célra történő kötelezettségvállalásként a
Magyar Állam tulajdonába, az Országos Mentőszolgálat (Budapest, Markó út 22.) használatába,
vagyonkezelésébe adja.
A vagyonkezelésbe adás célja az ingatlanon történő mentőállomás kialakítása, melynek megépítését az
Országos Mentőszolgálat a beruházás pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásától számított 5 éven
belül vállalja.
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A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert és Szabóné Balogh Bernadette jegyzőt
az 510/6. és az 510/5. hrsz.-ú ingatlanok telekalakítási munkálatai során előforduló szerződések,
egyéb kötelezettségvállalások megkötésével és aláírásával.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan
2)A Polgármesteri Hivatal, az Aba Sámuel Általános Iskola, a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, az Abai Gimnázium és Kollégium, a Mesevár Óvoda, valamint
a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratának módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Május 27-i ülésén már foglalkozott a képviselő-testület az alapító okiratok módosításával, hiszen az
államháztartás működési rendjére vonatkozó kormányrendelet módosult év közben, 2010. január 1jétől igen jelentős mértékben megváltoztatta a szakfeladat-rendet az intézmények tekintetében és
kötelezően előírta számunkra, hogy az önkormányzat vizsgálja felül valamennyi alapító okiratát és a
szakfeladat-rendet igazítsa a jogszabályhoz. Úgy készítettük el az alapító okiratok módosítását, hogy
szerepel benne az eddigi szakfeladat-rend, amelyet 2009. december 31-ig tartalmazniuk kell az alapító
okiratoknak, illetve a 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladat-rendi felsorolás is. Azért került most a
képviselő-testület elé, mert a Magyar Államkincstár elvárja tőlünk, hogy még ez évben eljuttassuk
feléjük, hogy a törzskönyveken át tudják vezetni és a nyilvántartást is pontosítani tudják. Szeretném
kérni a képviselő-testületet, hogy fogadja el az alapító okiratok módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal. Az óvoda tekintetében, mivel július 1-jétől a székhely Soponya lett, az alapító okirat
módosítását a soponyai önkormányzat végezte el a Mesevár Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda
tagintézmény tekintetében, így már aláírásra került, csak tájékoztató jelleggel nyújtottam be, nem kell
külön határozatot hozni.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 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 határozatot hozta:
156/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
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7. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása
2009. december 31-ig:
452025
454018
631211
751142
751153
751175
751186
751218
751856
751867
751878
751834
751845
751922
751966
751999
851219
851297
853136
853311
853322
853255
853288
853333
853344
853355
901116
901215
902113
921815
921716
923127
924025
926018

helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
épületfenntartás és korszerűsítés
közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
adó-és pénzügyi igazgatási szervek tevékenysége
települési vízellátás és vízminőség-védelem
köztemető fenntartási feladatok
közvilágítási feladatok
vízkárelhárítás
város-, és községgazdálkodási szolgáltatás
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi tárulások elszámolásai
önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
finanszírozási műveltek elszámolása
háziorvosi szolgálat
védőnői szolgálat
gyermek- és ifjúságvédelmem feladatai
rendszeres szociális pénzbeli ellátások
rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
szociális étkeztetés
egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
munkanélküli ellátások
eseti pénzbeli szociális ellátások
eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
szennyvízelvezetés-, és kezelés
településtisztasági szolgáltatás
települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
művelődési központok, házak tevékenysége
egyéb művészeti tevékenység
közművelődési könyvtári tevékenység
sportcélok és feladatok
máshova nem sorolt kulturális tevékenység

Kiegészítő tevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: nincs
Kisegítő tevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása:
014012
642024
701015
930910

növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
fürdő és strandszolgáltatás
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A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása
2010. január 1-jétől:
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
181200 Nyomás (kivéve: napilap)
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854234 Szociális ösztöndíjak
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
862101 Háziorvosi alapellátás
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
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882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó
programok
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
Kiegészítő tevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: nincs
Kisegítő tevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása:
011100 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
611020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30 %-át.
A költségvetési szerv feladataira, tevékenységének forrásai az önkormányzat mindenkori éves költségvetési
rendeletében kerülnek meghatározásra.
2. Az alapító okirat módosításának elfogadásával és hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi, 2008.
augusztus 28-án elfogadott, majd 2009. május 27-én módosított alapító okirat egyéb
rendelkezései tekintetében változatlan marad.
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Sámuel Általános Iskola alapító okiratának 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 határozatot hozta:
157/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Aba Sámuel Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1.Az intézmény alaptevékenysége:
2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rend:
Megnevezés
2.1.1. Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

Szakfeladat száma
80121-4
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2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.

Iskolaotthonos nevelés-oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása.
Az Aba Sámuel Általános Iskola és Gróf Zichy János
Általános Művészeti Tagiskolája a 2008/2009-es tanévtől
felmenő rendszerben megvalósítja a SNI-s tanulók
integrált oktatását. Ezzel párhuzamosan megszűnteti az
SNI-s tanulók összevont tanulócsoportokban folyó
szegregált oktatását.
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenessége.
Alapfokú művészet oktatás
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi
időben)
Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
Iskolai intézményi közétkeztetés
Diáksport
Lapkiadás
Közoktatási
intézményekben
végzett
kiegészítő
tevékenységek
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

80122-5

80131-3
80511-3
55136-0
55232-3
92403-6
22121-4
75195-2
75192-2

A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása 2010. január
1-jétől:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Megnevezés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Az Aba Sámuel Általános Iskola és Gróf Zichy János
Általános Művészeti Tagiskolája a 2008/2009-es tanévtől
felmenő rendszerben megvalósítja a SNI-s tanulók
integrált oktatását. Ezzel párhuzamosan megszűnteti az
SNI-s tanulók összevont tanulócsoportokban folyó

Szakfeladat száma
479901
562913
852011
852012
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2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.

szegregált oktatását.
A Közoktatási Törvény 121.§-ának 29. pontja alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenessége,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Az Aba Sámuel Általános Iskola és Gróf Zichy János
Általános Művészeti Tagiskolája a 2008/2009-es tanévtől
felmenő rendszerben megvalósítja a SNI-s tanulók
integrált oktatását. Ezzel párhuzamosan megszűnteti az
SNI-s tanulók összevont tanulócsoportokban folyó
szegregált oktatását.
A Közoktatási Törvény 121.§-ának 29. pontja alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti,
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni
nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése

852013
852021
852022

852023
852031
852032
855911
855912
855913
855914
855915
855916
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2.1.17. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856099

2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2..1.21
.
2.1.22.

856013
931202
931204
931205

Fejlesztő felkészítés
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és
támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása

931301

A költségvetési szerv kisegítő tevékenységének szakfeladat szám szerinti
besorolása 2010. január 1-jétől:
2.1.23. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

A kisegítő tevékenység nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30 %-át.
2.

Az alapító okirat módosításának elfogadásával és hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi,
2008. augusztus 28-án elfogadott, majd 2009. március 24-én módosított alapító okirat egyéb
rendelkezései tekintetében változatlan marad.

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 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 határozatot hozta:
158/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 8., 9., és 20. pontja az alábbiak szerint módosul:
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8. Működési területe:

Aba Nagyközség és a közigazgatási
területéhez tartozó Belsőbáránd és Bodakajtor,
Sárkeresztúr, Káloz, Sárszentágota,
Iszkaszentgyörgy, Szabadegyháza,
Székesfehérvár,
Polgárdi (szünetel)
9. Telephelyek (címük) valamint a telephelyeken oktatott művészeti ágak és tanszakok felsorolása:
Telephelyek

ABA

Címe

Művészeti ág

Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
8127 Aba, Béke tér 1.

színművészetbábművészet

zeneművészet
táncművészet

ABA

Kultúr Közösségi Ház
8127 Aba, Rákóczi u. 4/b.

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
ISZKASZENT8043 Iszkaszentgyörgy,
GYÖRGY
Kastély út 8.

KÁLOZ

Szent István Általános Iskola
8124 Káloz, Szent István tér 9.

Tanszak
szín- és drámajáték
furulya, fuvola,
trombita, zongora,
tenorkürt, citera,
népi ének,
szaxofon (szünetel)
néptánc,

képző- és
iparművészet

kézműves

képző- és
iparművészet

kézműves

szín- és
bábművészet

szín- és drámajáték

zeneművészet

(zenekar)

táncművészet

néptánc

képző- és
iparművészet

táncművészet
zeneművészet

textilműves
(szünetel)
fatárgykészítő
(szünetel),
vizuális
alapismeretek
(szünetel)
néptánc
furulya (szünetel),
fuvola (szünetel)
13

Városi Könyvtár és Művelődési
Ház
POLGÁRDI
8154 Polgárdi,
Kossuth u. 126-128.
Sárkeresztúri Általános Iskola
SÁRKERESZTÚR 8125 Sárkeresztúr,
Kossuth út 64.

Sárszentágotai Általános Iskola
SÁRSZENTÁGO
8126 Sárszentágota,
TA
Erkel út 14-16.

Művelődési Ház
SZABADEGYHÁ
2432 Szadadegyháza,
ZA
Szabadság tér 18.

Kézműves Ház
SZABADEGYHÁ
2432 Szabadegyháza,
ZA
Szabadság tér 9.
Szabad Művelődés Háza
SZÉKESFEHÉRV
8000 Székesfehérvár,
ÁR
Fürdősor 3.
Tóvárosi Általános Iskola
SZÉKESFEHÉRV
8000 Székesfehérvár,
ÁR
Tóvárosi ltp. Iskola tér 1.

táncművészet

néptánc (szünetel)

táncművészet

néptánc,
(szünetel)

képző- és
iparművészet

festészet

táncművészet

néptánc (szünetel)

zeneművészet

citera

táncművészet

néptánc

zeneművészet

citera

képző – és
iparművészet

kerámia

képző- és
iparművészet

festészet (szünetel)

táncművészet

néptánc

20. Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatonkénti, megnevezéssel 2009. december 31-ig:
801313
alapfokú művészet-oktatás
921925
egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
804017
iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatonkénti, megnevezéssel 2010. január 1-jétől:
852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín-és
bábművészeti ágban
856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
855937 m.n.s. egyéb felnőttoktatás
2.

Az alapító okirat módosításának elfogadásával és hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi,
2008. augusztus 28-án elfogadott, majd 2009. május 27-én módosított alapító okirat egyéb
rendelkezései tekintetében változatlan marad.
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3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratának 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 határozatot hozta:
159/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 9. és 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
9. Az intézmény alaptevékenységei:
2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rend:

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9
9.10

Megnevezés
Gimnáziumi felnőttoktatás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Diáksport
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- nyelvi előkészítő oktatás
Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók számára
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
gimnáziumi nevelése, oktatása

Szakfeladat száma
802166
804017
552323
552334
551315
924036
751922
802144
551326
802155
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-

-

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

2010. január 1-jétől hatályos szakfeladat rend:
9.1.

Megnevezés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

9.2.

Iskolai intézményi étkeztetés

9.3.

Tanulók kollégiumi étkeztetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
9.4.
elszámolásai
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13.
9.5.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
A Közoktatási Törvény 121.§-ának 29. pontja alapján
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
9.6.
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége,
c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
9.7.
gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
9.8. Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
9.9. Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
9.10. Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók
tanulószobai nevelése
A Közoktatási Törvény 121.§-ának 29. pontja alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének

Szakfeladat száma
479901
562913
562914
841901
853111

853112

853113
853114
855917
855918
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9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
10.

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai,
szakiskolai tanulószobai nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos
nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti
és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Foglalkoztatást elősegítő képzések
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és
támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása

855919
855921
855922
855923
855931
855933
855937
931204
931205
931301

Az Intézmény kiegészítő jellegű tevékenysége:
2009. december 31-ig hatályos:
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek.
2010. január 1-jétől hatályos:
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Az alaptevékenységhez rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása
érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külső megrendelő részére folytathat az intézmény
kiegészítő jellegű tevékenységet.
E tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást.

2.

Az alapító okirat módosításának elfogadásával és hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi,
2008. augusztus 28-án elfogadott, majd 2009. május 27-én módosított alapító okirat egyéb
rendelkezései tekintetében változatlan marad.

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester
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Határidő: döntést követő 8 nap
(Farkas Károly képviselő az ülésre megérkezett.)
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
160/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Soponya Nagyközség Önkormányzata
fenntartásában lévő Mesevár Óvoda -Soponya Nagyközség Képviselő-testülete által jóváhagyottalapító okiratának módosítását. Az okiratban foglaltakat egyetértőleg elfogadja.
Kossa Lajos polgármester:
Amikor az intézményi társulási megállapodásokat jóváhagytuk, abban állapodtunk meg, hogy minden
testület csak akkor hoz határozatot az intézményre vonatkozóan, ha előtte vagy utána az érintett
testület is jóváhagyja. Úgy gondolom, hogy nem vétünk, ha jóváhagyjuk, természetesen mindenki
tisztában van azzal, hogy a soponyai testület hatásköre, de így állapodtunk meg.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratának módosításával az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:

161/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
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1.

Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása
2009. december 31-ig:
921617 színházi tevékenység
921815
művelődési központok, házak tevékenysége
921925
egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
Kisegítő tevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása :
701015

saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása
2010. január 1-jétől:
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Kisegítő tevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása :
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30 %-át.
2.

Az alapító okirat módosításának elfogadásával és hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi,
2008. augusztus 28-án elfogadott, majd 2009. május 27-én módosított alapító okirat egyéb
rendelkezései tekintetében változatlan marad.

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap
3)Első lakáshoz jutó házaspárok lakásépítési és vásárlási támogatásáról szóló rendelet
módosítása
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A képviselő-testület részéről érkezett az a kezdeményezés néhány üléssel ezelőtt, hogy ne csak
házaspárok, hanem élettársi kapcsolatban élők is igényelhessék a támogatást, emiatt vált szükségessé a
jelenlegi rendeletünk módosítása. Az egyéb feltételek továbbra is változatlanok, továbbra is szerepel a
rendeletben, hogy az egyik félnek legalább 5 éve Abán kell laknia, illetve érvényes építési engedéllyel
vagy adásvételi szerződéssel kell a kérelmezőknek rendelkezniük, valamint nyilatkozniuk kell, hogy
nem volt még saját tulajdonú lakóházuk. A támogatás összege továbbra is 100.000 Ft.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Javasolom, egészítsük ki a rendeletet azzal, hogy amennyiben házaspárt illetve élettársi kapcsolatban
élőket támogatunk, abban az esetben mindkét fél szerezzen tulajdont az ingatlanból. Értelemszerűen
ahol egy szülő van, csak egy tulajdonszerző lesz. A másik javaslatom pedig, hogy a 3.§-ból vegyük ki
„a támogatásban első sorban” kifejezésből az első sorban szókapcsolatot.
Az 1.§-ban úgy szól, hogy a képviselő-testület támogatást nyújt azoknak a családoknak,
házaspároknak, élettársi kapcsolatban élőknek, akik Aba közigazgatási területén lakásvásárlással vagy
lakásépítéssel első lakáshoz jutnak. Véleményem szerint félreérthető a családoknak kifejezés, hiszen
család az is, ahol a szülő egyedül neveli a gyermekét.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Fogalmazzunk úgy, hogy azoknak a házaspároknak, élettársi kapcsolatban élőknek.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ezek szerint, amikor egy szülő vállalja, hogy neveli a gyereket, neki nem jár támogatás.
Kossa Lajos polgármester:
A rendeletben eddig is csak a fiatal házaspárok első lakáshoz jutását támogattuk.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Tehát ha van egy fiatal házaspár, és az egyik félt baleset éri vagy bármilyen oknál fogva meghal, vagy
elválnak, akkor a másik felet nem támogatjuk?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A rendelet szerint eddig nem támogattuk, továbbra sem szerepel a rendelkezések között.
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Természetesen az említett esetben is első lakáshoz jutásra gondoltam. Kérem, fontolja meg a
képviselő-testület a javaslatot, ha az illető az egyéb feltételeknek megfelel.
Kérem továbbá, hogy a 2.§-ban szereplő előszerződés kifejezést is vegyük ki a rendeletből.
Véleményem szerint adásvételi szerződéshez illetve földhivatali bejegyzéshez kössük a támogatást.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A rendeletünk szerint eddig is csak házaspároknak nyújtottunk támogatást. A jelenlegi módosítás
alapján kiegészítenénk az élettársi kapcsolatban élőkkel.
Kossa Lajos polgármester:
A jelenlegi rendelet szövegezése alkalmas arra, hogy támogassuk azokat is, akik egyedül vannak,
hiszen szerepel benne a családok kifejezés is.
A 2.§. c.) pontjába kell beleírni, hogy élettársi kapcsolat esetén mindkét fél legyen tulajdonos.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Beírhatjuk úgy is, hogy a lakásvásárlással, építéssel első lakástulajdonhoz jutnak mindketten.
Előfordulhat azonban, hogy akár vásárlás, akár építés során csak az egyik fél lesz tulajdonos.
Németh László képviselő:
Nem foglalkoznék ilyen részletességgel a kérdéssel, hiszen nem több milliós tételről van szó, hanem
100.000 Ft-ról.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Azért tartom fontosnak szabályozni, mert az sem derül ki, hogy hányszor adható be támogatási
kérelem.
Varga Istvánné képviselő:
Jegyző asszony tudja követni, véleményem szerint.
Kossa Lajos polgármester:
A rendelet közel 20 éve hatályban van, a gyakorlat is bizonyítja, hogy vannak problémák. Egyébként
országos szinten is terjed az a kezdeményezés, amelyről a jelenlegi módosítás szól, hogy az élettársi
kapcsolatban élőkre is terjesszük ki a rendeletet.
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az élettársi kapcsolatra - úgy gondolom – a rendelet módosításától függetlenül kénytelenek lennénk
kiterjeszteni, hiszen magasabb jogforrás már az élettársi kapcsolatot elismerte.
Kossa Lajos polgármester:
3 módosító javaslat hangzott el, kérem, hogy szavazzunk róla.
Aki egyetért azzal, hogy a 3.§-ból az első sorban szókapcsolatot vegyük ki, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a módosító
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
162/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az első lakáshoz jutó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők
lakásépítési- és vásárlási támogatásáról szóló rendelet 3.§-nak módosítását az alábbiak szerint fogadja
el:
Támogatásban azok a házaspárok, élettársi kapcsolatban élők részesülhetnek, ahol a két fél közül
legalább az egyik 5 éve Aba Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2.§. b.) pontjának szövegéből hagyjuk ki az „illetve előszerződést” részt,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
163/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az első lakáshoz jutó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők
lakásépítési- és vásárlási támogatásáról szóló rendelet 2.§ b.) pontjának módosítását az alábbiak
szerint fogadja el:
b.) akik a kérelem benyújtásának évében érvényes építési engedéllyel rendelkeznek, illetve lakóház
megvásárlására adásvételi szerződést kötöttek.
Kossa Lajos polgármester:
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Aki egyetért azzal, hogy feltétele legyen még a támogatásnak, hogy az élettársi kapcsolat esetében
mindkét fél szerezzen tulajdont, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
164/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az első lakáshoz jutó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők
lakásépítési- és vásárlási támogatásáról szóló rendelet 4.§-a a következő 4.) bekezdéssel egészül ki.
Élettársi kapcsolatban élők esetében további feltétel, , hogy a támogatás tárgyát képező ingatlanra
vonatkozóan mindkét fél tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a módosításokkal együtt jóváhagyja az első lakáshoz jutó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők
lakásépítési- és vásárlási támogatásáról szóló rendeletet, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és
a következő rendeletet alkotta:
13/2009.(X.8.) számú
rendelet
az első lakáshoz jutó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők lakásépítési- és vásárlási támogatásáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
4)Küldött delegálása a Fejér Megyei Szent György Kórházban működő Felügyelő Tanácsba:
Kossa Lajos polgármester:
Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a
Fejér Megyei Szent György Kórházban működő Felügyelő Tanácsba minden érintett önkormányzat
delegálhat 1 főt. A Fejér Megyei Közgyűlés a tanács 15 tagjából 5 főt fog a helyi önkormányzatok
javaslatai alapján megválasztani. Mivel Abát is megilleti a lehetőség, kérem a képviselő-testületet,
hogy Dr. Kassai Józsefet javasoljuk a tanács tagjai közé. Még egyszer szeretném jelezni, hogy csak
javaslatot teszünk, és a beérkezett javaslatok alapján a Fejér Megyei Közgyűlés fog 5 főt
megválasztani a Felügyelő Tanácsba.
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete küldöttként Dr. Kassai Józsefet
javasolja a Fejér Megyei Szent György Kórházban működő Felügyelő Tanácsba, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
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a következő határozatot hozta:
165/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórházban
működő Felügyelő Tanácsba Dr. Kassai Józsefet, az abai háziorvosi szolgálat II. számú háziorvosi
körzetének háziorvosát, az ABA-PRAXIS Bt. (székhelye: 8127 Aba, Rákóczi u.11., telefonszám:
22/430-023) képviselőjét delegálja.
Dr. Kassai József - előzetes egyeztetés alapján - úgy nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről határozati kivonat megküldésével a Fejér
Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2009. október 15.
5)Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy a Közép-Dunántúli Operatív Program
keretében meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” pályázat keretében a
Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítésére pályázatot nyújt be. A pályázati anyag elkészítésével az
Infinity Kft-t bíztuk meg. Elkészült a pályázati anyag, menetközben azonban a Hétszínvirág Óvoda a
soponyai Mesevár Óvoda tagóvodájává vált, ennek megfelelően a soponyai önkormányzat fogja
benyújtani a pályázatot. A soponyai képviselő-testület már hozott is döntést, hogy amennyiben az
abai képviselő-testület a szükséges önrészt a saját költségvetéséből biztosítja, akkor a pályázatot be
fogja nyújtani. Elkészült az akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázat költségvetése, összességében
14.519.967 Ft értékben kívánunk pályázatot benyújtani, amelyhez 1.451.997 Ft önerőt kell
biztosítania a képviselő-testületnek. Hozzá szeretném még tenni, hogy az Önkormányzati
Minisztérium Önerő Alapjából az önerő összegének egy részére pályázatot tudunk benyújtani, mellyel
az önerő összege tovább fog csökkenni. Kérem a képviselő-testületet, hogy ennek tükrében az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot hagyja jóvá. Az óvoda vezetőjével az akadálymentesítés
keretében elvégzendő tevékenységeket egyeztettük. A rendelkezésre álló forrásokat még nem
merítették ki a pályázók, ezért meghosszabbították a pályázat benyújtási határidejét. Úgy gondolom,
ha a formai feltételeknek megfelel a pályázatunk, akkor jó eséllyel mondhatjuk, hogy a pályázat nyerni
is fog.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A nyilvánosság mit takar az elszámolható költségek között?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
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Táblákat kell kihelyezni kötelezően arra vonatkozóan, hogy milyen támogatásból épült, milyen
beruházás valósul meg stb.
Kossa Lajos polgármester:
Pontosan meg van határozva, hogy milyen formában kell tájékoztatást nyújtani.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
166/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája (8127
Aba, Dózsa Gy. u. 105.) akadálymentesítésére vonatkozó KDOP-2009-5.3.2. Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz kódszámú, Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése című pályázat
benyújtásának ügyét, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzata a Soponya-Aba Óvodai Intézményfenntartó Társulás tagjaként a
társulás által fenntartott Mesevár Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda (8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105.)
akadálymentesítésére
vonatkozó
KDOP-2009-5.3.2.
Egyenlő
esélyű
hozzáférés
a
közszolgáltatásokhoz kódszámú, Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése című pályázathoz
szükséges önerőt, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült egyéb költségeket 2009. évi
költségvetése terhére biztosítja és azt a pályázatban gesztorként részt vevő Soponya Nagyközség
Önkormányzata rendelkezésére bocsátja és bankszámlájára utalja az alábbiak szerint:

Beruházás összes költsége
Támogatás
Önerő

nettó
11 618 185
10 456 367
1 161 818

áfa
2 904 546
2 614 091
290 455

bruttó
14 522 731
13 070 457
1 452 274

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
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Kossa Lajos polgármester:
Az Abai Gimnázium előkészítő évfolyamának néhány diákja juttatott el kérelmet a képviselőtestülethez. Mivel igazgató úr is jelen van, illetve részleteiben is ismeri az elképzelést, amelyet a
diákok szeretnének megvalósítani, szeretném megkérni, hogy az írásos kérelem mellett néhány
szóban tájékoztassa a képviselő-testületet a diákok kérelméről.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Tavalyi évben készítettünk egy Kárpát-medence térképet, aki részt vett a nyílt napokon, láthatta is. A
Kárpát-medence vízrajzát a gyerekeknek év végéig kötelező megtanulni. Felírták és bejelölték a
térképen, hogy ki honnan jött az országból, és ennek során felmerült az ötlet, hogy megfelelő
méretarányban felnagyítva elkészítenék a Millenniumi Parkban lévő térköves részen a Kárpátmedence víz- és természetrajzát. Szeretnék bejelölni Abát, illetve hogy ki honnan jött az országból.
Kérjük a képviselő-testület támogatását, mivel a falu képét befolyásolni fogja. Olyan festéssel
szeretnénk megcsinálni, amely időtálló, azaz nem képrajzról van szó, ami pillanatok alatt eltűnik,
hanem éves karbantartással felülírható, és véleményem szerint a falu díszeként működhet. A gyerekek
kitalálták, hogy társasjátékot is akarnak készíteni, hogyan lehet eljutni az egyik településről a másikra.
Megpróbáljuk az anyagi oldalát a szülői munkaközösségen és alapítványon keresztül megoldani, nem
lesz jelentős összeg, megpróbáljuk a legolcsóbb megoldásokat megtalálni.
Kossa Lajos polgármester:
Javasolom igazgató úrnak illetve a testületnek is, hogy amennyiben egyetért, a térköves résznek a
Rákóczi utca felüli részére kerüljön a rajz, arra a területre, amely közösségünk által kevésbé használt.
Úgy gondolom, hogy az elképzelés nemcsak a gimnazistáknak, hanem a fiataloknak is tetszeni fog. A
képviselő-testület csak a hozzájárulását adja, az anyagi oldalt a gimnázium megoldja.
Aki támogatja az Abai Gimnázium diákjainak kezdeményezését és egyetért azzal, hogy a képviselőtestület hozzájáruljon ahhoz, hogy a Millenniumi Parkban, a Zenepavilon előtti térköves részen a
diákok megfessék a Kárpát-medence vízhálózatát illetve domborzati térképét, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:

167/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az Abai Gimnázium és Kollégium diákjainak
kezdeményezését és hozzájárul ahhoz, hogy a Millenniumi Parkban, a Zenepavilon előtti térköves
részen a diákok megfessék a Kárpát-medence vízhálózatát illetve domborzati térképét.
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Kossa Lajos polgármester:
Szintén a gimnáziumhoz kapcsolódik a következő kérés is. Kérem a képviselő-testületet, hogy
hallgassa meg igazgató úr és jómagam felvetését a gimnázium elhelyezésével kapcsolatban. A mai
ülésen még nem kell döntenünk, és van pályázati lehetőség is, amellyel mind a gimnázium, mind a
kollégium épületeinek megépítését végre el tudjuk kezdeni. A Norvég alapú pályázat kapcsán már
tájékoztattam a képviselő-testületet arról, hogy az Irányító Hatóságnál még a tavalyi év végén utána
jártunk annak, hogy a pályázaton jóváhagyott engedélyes terveket lehet-e módosítani. Az Irányító
Hatóság állásfoglalása alapján a terveket lehet módosítani. A pályázat szempontjából fontos, hogy a
vállalt indikátorokat továbbra is teljesíteni tudja az önkormányzat. Az indikátorok közé tartozik az
építendő tantermek száma, a beépítendő négyzetméter, de ezen belül az önkormányzat szabadon
dönthet. Az idei évben a beruházás I. ütemét fogjuk elindítani, amely magában foglalja az általános
iskola Szent István király téri épületének tetőtér beépítését, a tantermek bővítését. Arról is volt már
szó, hogy menetközben egyre inkább látszik, hogy az iskola, a művészeti alapiskola illetve a
gimnázium tekintetében milyen igények fogalmazódnak meg, mi lenne az ideális elhelyezés, amely
valamennyi intézményünk számára megfelelő. Az utóbbi 1 évben több helyszín is felmerült a
gimnázium elhelyezésével kapcsolatban. Az oktatási-nevelési rendszerünk új struktúrája olyan
épületmegosztást kíván meg az intézmények között, amelyre a következőképpen tennénk javaslatot.
Az Aba Sámuel Általános Iskola kapna helyet a Szent István király téri épületben, ahol a bővítéssel
további 6 tanterem illetve a tetőtér II. ütemével 3 tanterem épülne meg kiszolgáló egységekkel együtt.
A 9 terem, azt hiszem, igazgató úr nevében is mondhatom, az iskola középtávú problémáit
maximálisan megoldja. A kialakult struktúrában a Béke téri épületekben szeretnénk, ha az Életfa
programban résztvevő osztályok tanulnának, illetve itt kapna helyet a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. Az 1999-ben megtervezett épület bővítésének, amely a katolikus iskola
bővítését foglalja magában, csak egy részét valósítanánk meg, a kör alakú nagyterem megépítésével
záródna. Elképzeléseink szerint az északi irányban megvalósuló 6 tanterem már nem épülne meg, így
megmaradna a focipálya. A Művészetoktatási Intézmény vezetőjével is egyeztettünk, helyigényeiket
az elképzelés kielégíti. A gimnázium működése kapcsán, a nevelési-oktatási program alapján igazgató
úr már többször jelezte, hogy jobban szeretnék, ha egy nagyobb területen működhetne az iskola,
lehetőleg olyan területen, ahol egyéb tevékenységet is folytathatnak a diákok. Fontos feladatunk az is,
hogy a gimnázium mellett a kollégiumi ellátást is biztosítsuk. Az első két évfolyamban mind a
kollégiumi, mind az oktatási helyszíneket tudtuk biztosítani, de az már egyértelműen látszik, hogy
jövő év szeptemberétől, a 3. évfolyam megérkezésével, ha nem épül meg az új gimnáziumi épület,
nem tudjuk biztosítani a további működést. A gimnázium elképzelése alapján az is körvonalazódott,
hogy nem hagyományos gimnáziumi épületben gondolkoznak, sokkal inkább régi, paraszti stílusra
emlékeztető épületegyüttest szeretnének megvalósítani. Az alapítványon keresztül többen jelezték,
hogy támogatják a gimnázium ilyen irányú elképzeléseinek megvalósítását. Szolga Péter illetve
igazgató úr az utóbbi hónapokban többször egyeztetett annak érdekében, hogy milyen forrásból
lehetne segíteni a gimnázium fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. Részben van a Norvég alap
keretében bizonyos forrás, amely a gimnázium épületeinek kialakítására fordítható, de kellett
lehetőséget keresni arra is, hogy kollégiumot miből tudna a gimnázium építeni. Úgy tűnik, hogy a
Leader program keretében szálláshely kialakítása céljából a Hazatalálás Alapítvány, amely többek
között a gimnázium működését hivatott segíteni, pályázatot nyújthatna be turistaszálláshely
bővítésére, létrehozására. A pályázati lehetőség keretében rendelkezésre álló forrás elegendő arra,
hogy a szálláshely bővítése mellett a kollégiumi elhelyezést is biztosítani tudjuk. Készülnek a tervek,
amelyekről hamarosan a képviselő-testület is dönthet. Ahogy jeleztem, több helyszínben
gondolkoztunk, és a legutolsó elképzelés szerint a következő helyszínt javasolom, amely mind
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igazgató úrnak, mind a gimnázium elképzeléseinek megfelel, és úgy gondolom, hogy a
településfejlesztési elképzeléseinket is segítheti. A Kastélykert utca mögött van egy kéthektáros
területe az önkormányzatnak, ahol régebben utcát szerettünk volna nyitni, de ma már egyértelműen
látszik, hogy az utcanyitással kapcsolatos költségek olyan magasak, hogy telekalakításra mostanában
nem kerülhetne sor. A rendezési terv kapcsán már volt szó arról, hogy inkább olyan lakóházas
elképzelés felelne meg, amellyel nagyobb tömbben alakítanánk ki épületeket. Úgy gondolom, hogy az
elképzelés a terület gyors rekultivációját, fejlesztését hozhatja magával. A régi tó, amelynek a medre
megvan még, komoly munkával újratölthető, és szeretnénk, ha a gimnázium épületei valamint a
kollégium a tó partján helyezkedne el. Szeretnénk továbbá padokat kialakítani, bővíteni a focipályát,
amely nemcsak a gimnáziumban tanulókat szolgálná, hanem bárki igénybe vehetné. Újszerű
megoldásokban gondolkozik a gimnázium, szeretném megkérni, hogy a részletekről igazgató úr
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Nagyon fontos és égető probléma a diákok elszállásolása. Az újonnan megnyíló pályázati lehetőség
segítségével az előzetes tervezések, számítások alapján minimum 50, de akár 80 főt is befogadó
létesítményt tudnánk létrehozni. amely megoldaná az externátusi elhelyezést, később 5-6 éven belül
átalakulhatna kollégiummá is.
Az oktatási rendszerünk lényegéről már többször beszéltem, a gyerekek tanulócsoportokban
főtárgyakat tanulnak, és már 1 hónap után hihetetlen dolgokat tapasztalunk. A gyerekek olyan
ismeretekre tettek már szert, hogy nagyon sok középiskolában örülnének, ha egy-egy tárgyból annyit
tudnának, mint amennyit a mi gyerekeink tudnak. Szeretnénk a módszert továbbvinni és arra
gondoltunk, hogy megőrizve a tájjellegű építészetet, vályogházakat építenénk, magát a kollégiumot is
vályogból építenénk fel, az elkészítésbe szeretnénk bevonni a szülőket, diákokat. Ahogy polgármester
úr mondta, a tó köré illesztve nagyon szépen ki lehet alakítani. Így megőriznénk a vidék jellegét,
szeretnénk továbbá kertészettel foglalkozni, mindenképpen szeretnénk néhány lovat tartani, sőt igény
is van arra, hogy a gyerekek hozzák a saját lovaikat. Úgy gondolom, hogy valóban a vidéki
gimnáziumnak megfelelő módon tudnánk a saját programunkat megvalósítani. Kalkuláltunk,
számoltunk, és úgy tűnik, hogy az az összeg, amely rendelkezésünkre áll mind a Norvég alapú
pályázat, mind a Leader pályázat kapcsán, elégséges lenne a megvalósításra. A Hazatalálás Alapítvány
kuratóriuma támogatja a pályázatban való részvételt. Ha nem az önkormányzat pályázik, hanem az
alapítvány, akkor 100%-os támogatás igényelhető. Kérem a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá
a pályázat benyújtásához, és biztosítsa számunkra, az alapítvány számára a szükséges területet.
Megítélésem szerint az elképzelés megvalósításával megoldódna a gimnázium hosszú távú működése
is.

Kossa Lajos polgármester:
Ahogy mondtam ma erről nem kell döntenünk, ugyanakkor szerettük volna mindenképpen
tájékoztatni a képviselő-testületet az elképzelésről. Tervekkel szeretnénk majd visszajönni, illetve
ahogy jeleztem, a területből egy kis részt ki kell venni a kollégium számára. A nagyobb terület a
Norvég alapos pályázat megvalósítására marad, a látványterveken keresztül szeretnénk majd
megmutatni, hogy miről szól. Úgy gondolom, hogy az elképzelés teljes mértékben egybeesne a
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gimnázium által felvállalt alapelvekkel, országos minta alakulhatna ki, és ami a legfontosabb, hogy a
rendelkezésre álló források elegendőek lesznek arra, hogy megvalósuljon. Mivel szálláshelyről van
szó, a nyár folyamán a település rendelkezésére áll az épület, és egyéb célra is lehetne használni.
Hangsúlyozni szeretném, hogy nem zárt területről van szó, napközben is bárki által igénybe vehető és
látogatható lesz.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Meddig lehet a pályázatot benyújtani?
Kossa Lajos polgármester:
November 30-ig kell benyújtani, az önkormányzatnak csak a területet kell biztosítani. Berengyán Béla
és felesége keresett meg a közelmúltban azzal a kéréssel, hogy amennyiben a képviselő-testület
biztosítja a volt vásártér területét számukra, október 25-én vásárt szerveznének Abán. Úgy
gondolom, hogy a kérés mindenképpen támogatható, hiszen nagyon régen volt már Abán vásár. Az
önkormányzatnak csak annyi teendője van, hogy a területet biztosítja. Az előző testületi ülésen
jeleztem, hogy a terület rendbehozatalára megnyertük a pályázatot, amelyet a Környezetvédelmi
Minisztériumhoz nyújtottunk be, de az idő rövidsége miatt addigra nem tudjuk rendezni a terepet,
ezért kértem Berengyán urat, hogy a bejáratot tegyék szabaddá, minimális tereprendezést csináljanak.
A szervezéssel járó feladatokat vállalják.
Aki egyetért azzal, hogy a Lómező területét Berengyán Béla és neje számára az önkormányzat
biztosítsa vásártartás céljából azzal, hogy a vásár megszervezésével kapcsolatos minden feladatot
vállalnak, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
168/2009. (X.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Berengyán Béla és neje, 8127 Aba,
Kossuth L. u 2. szám alatti lakosok 2009. október 25-én vásárt tartsanak Abán.
A képviselő-testület a Lómező területét vásártartás céljából a kérelmezők számára biztosítja azzal,
hogy a kérelmezők a szervezéssel járó feladatokat vállalják, a felmerülő költségeket viselik.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztassa.
Kossa Lajos polgármester:
Incze Zsolttal, az Aba-Invest Kft. ügyvezetőjével egyeztettünk a héten az önkormányzati cégekkel
kapcsolatban és szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy október 22-én tartanánk testületi
ülést, ugyanis az Aba-Invest Kft. tulajdonában lévő terület hasznosítására vonatkozóan kaptunk
nagyon komoly ajánlatot, összeszerelő bázis létrehozására vonatkozóan. Jelentkezett egy befektető
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partner, aki az önkormányzatot bevonva szeretné az elképzelését megvalósítani. Számomra már
rendelkezésre áll az elképzelés illetve ütemterv, amelyről a képviselő-testületet is szeretnénk
tájékoztatni. Röviden most annyit szeretnék elmondani, hogy lehetőség nyílik mintegy 100 millió Ft
fejlesztési forrás bevonására, a részletekről október 22-én szeretnénk tájékoztatni a képviselőtestületet.
Szeretném megkérni alpolgármester urat, hogy a szennyvízberuházás fejleményeiről tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az elmúlt héten volt közös egyeztetés az újonnan megbízott műszaki bonyolítóval, ahol több
határidő elhangzott. A kialakított közös álláspont alapján, valamint ha kivitelező is tartja az általa
vállalt határidőket, október 15-én megkezdődne a szennyvízhálózat műszaki átadása-átvétele. A
tisztítótelep műszaki átadás-átvételének időpontja lezárult, mindenki megadta a hozzájárulást. Holnap
tartunk újabb egyeztetést a Fejérvíz Zrt. vezetőivel a bérüzemeltetésről a települések vezetői és a
műszaki bonyolítók részvételével. A próbaüzem megindításának feltétele, hogy ki kell választani a
tisztítótelep üzemeltetőjét, amelyre jelen pillanatban az egyetlen jelentkező a Fejérvíz Zrt.
Folyamatban van a gesztor önkormányzat illetve a 4 település viziközmű társulata pénzügyeinek
átvilágítása, és ha minden jól alakul, a jövő héten lezárásra kerül. Október 25-ig lezárásra is kell
kerülnie, mert addig kell beadni az áfa visszaigénylésünket. Bízom benne, hogy tiszta pénzügyi
helyzetet tudunk a települési önkormányzatok elé tárni, amely megkönnyíti majd a későbbi
elszámolást is. Ezzel párhuzamosan a könyvvizsgáló mind a kivitelezővel, mind a település
önkormányzatokkal, viziközmű társulatokkal folyamatosan egyezteti az anyagokat, illetve a műszaki
bonyolító is kézbe vette a műszaki dolgok irányítását, és úgy tűnik, hogy jól tud együttműködni a
műszaki ellenőrökkel. Bízom benne, tekintettel arra, hogy semmilyen negatív visszajelzés nem
érkezett a 10 nappal ezelőtti egyeztetés óta, hogy az október 15-i időpont tartható lesz, és bizonyos
részeken megindulhat a szennyvízelvezetés is. Abban is bízom, hogy nagyon rövid határidővel ki fog
terjedni a teljes hálózatra, ami nem azt jelenti, hogy később nem lehetnek problémák, fennakadások,
javítások, de még az idei évben a teljes hálózat átadása befejeződhet. A rendelkezésre álló hitelünket a
bank lehívta, most már rendelkezésre áll. Szeptember 30-ig volt rendelkezésre tartás, ami azt
jelentette, hogy a bank lehívta és betéti számlára helyezte el. Szerencsére nem vagyunk olyan
kényszerhelyzetben, hogy a határidő eltolódása miatt a keretet ne tudnánk felhasználni. A hitel
rendelkezésre áll, a lehívás feltételei is kidolgozás alatt vannak, a könyvvizsgáló a befektetővel is
egyeztet, hogy hogyan tudjuk megoldani a helyzetet. Van megoldás, javaslat a befektető részéről is, a
jövő hétre ígértek konkrét pénzügyi javaslatot, amely egyrészt a hitel lehíváshoz szükséges, másrészt a
számviteli szabályok szerinti könyvelést biztosítaná.

Csép Györgyné alpolgármester:
Az elmúlt hetek szomorú eseményei, több haláleset, temetések kapcsán ismét felmerült a kérés,
amelyről már többször tárgyalt a képviselő-testület is. A ravatalozónál szükség lenne olyan tetőtér
kialakításra a lehető legegyszerűbb módon, amellyel az érintettek legalább a rossz időnek nem
lennének kitéve. Szeretném, ha a képviselőtársaim átgondolkodnák a javaslatot és kérem
polgármester úr segítségét is. Vannak Abán olyan vállalkozók, ácsok, akik szívesen segítenének és
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megcsinálnák. Kérem az abaiak érdekében, hogy próbáljunk meg minél előbb valamit csinálni, ne
várjunk arra, hogy majd ilyen célú pályázatok megjelennek, próbáljunk meg a magunk erejéből tenni.
Már olyan javaslat is felmerült, hogy pénzgyűjtéssel oldjuk meg a problémát, nagyon sok ember
szívesen áldozna a célra.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalása miatt zárt ülés tartását rendelje el
a képviselő-testület.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
169/2009. (X.8.) 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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