Iktatószám: P-2702-4/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. február 15- nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek
György, Németh László, Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház vezetője
Nagy Anita pénzügyi osztályvezető
Takács Ferencné szociálpolitikai ügyintéző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Pukliné Tündik Tünde és Szemerei
Józsefné, akik jelezték, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési tervének beterjesztése
2. A képviselő-testület 2010. évi munkatervének jóváhagyása
3. „A közösséget Barátság istennő teremti”, Aba – 2010 – a Barátság és az összefogás
éve
4. Pályázat benyújtása az abai Hétszínvirág Óvoda, valamint a soponyai Gróf Zichy
János
Általános és Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése céljából
5. TÁMOP –3.2.11/10/l. – Nevelési - oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatása - pályázati dokumentáció elkészítésére
vonatkozó ajánlat jóváhagyása
6. TÁMOP – 5.5.1.A-10/l. – Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi
közösségi kezdeményezések, programok támogatása – pályázati dokumentáció
elkészítésére vonatkozó ajánlat jóváhagyása
7. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
8. Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
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9. Aljegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása
10. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (III.16.) sz.
rendeletének módosítása
11. Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről
szóló 5/2006. (III. 31.) sz. rendeletének módosítása
12. Döntés Aba Nagyközség Önkormányzatánál alkalmazott köztisztviselők részére
biztosítandó cafetéria juttatásáról
13. A 2010. évi hulladékszállítási díjak módosítása
14. A 2010. évi belsőbárándi ivóvízdíjak módosítása
15. Bejelentések, Aba Sámuel Általános Iskola házirendje
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot.
1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési tervének beterjesztése
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim az ülés előtt kézhez kapták az elkészült költségvetési tervünket. Mielőtt
rátérnék a terv főbb számaira, szempontjaira, néhány dologról általánosságban is szeretnék
beszélni, illetve visszatérnék az egy évvel ezelőtti testületi ülésre, amikor képviselőtársaim
kézhez kapták a „Kék óceán stratégiát”, ezt az anyagot az év folyamán több olyan szakmai
anyaggal egészítettem ki, amelyek komoly fogódzót jelentettek a szükséges döntések
meghozatalában. Ha visszatekintünk a 2009-es évre, akkor most 2010. év elején elmondható,
hogy a stratégiában foglalt alapelveket messzemenőkig figyelembe véve sikeresen
teljesítettük a 2009. évi költségvetésünket. Sikerült a beruházási, fejlesztési elképzeléseink
közül a legfontosabbakat megtartani, az intézményeink működőképességét fenntartani, sőt részben a testületi döntéseknek, részben az év elején elhatározott pályázatok sikerességének
köszönhetően - jelentős mértékű előrelépést is tettünk.
A 2009-es év méltó volt a közösségek évéhez, mind civil szervezeteink, mind a község
lakossága és a Kultúr Közösségi Ház által szervezett programok méltóképpen jellemezték a
2009-es évet. A programok is tanúsítják, hogy nemcsak a képviselő-testület, hanem
valamennyi érintett nagyon komolyan vette az elmúlt évet.
A mai testületi előterjesztéshez kapcsolódóan további nagyon fontos anyagokat mellékeltem,
melyek a „Kék óceán stratégia” kiegészítő mellékleteinek tekinthetők. Ezek az anyagok
fontos fogódzókat adhatnak a további munkánkhoz, főleg a 2010. évihez, és igazolják, hogy a
képviselő-testület jól döntött, amikor a „Kék óceán stratégiában” foglalt alapelvekre tette le a
voksát. Körvonalazódni látszik, hogy a korábban meghozott testületi döntések által egyre jobb
helyzetbe kerül Aba, egyre inkább úgy tűnik, hogy a változó világ az elképzeléseinknek, az
ún. „Kék óceánoknak” a megvalósulását egyre jobb arányban és egyre nagyobb mértékben
segíthetik, és bízom benne, hogy a 2010-es év is az eddigiekhez hasonlóan komoly
eredményeket fog hozni.
Egyik anyag címe a Stratégiai településirányítás. A Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége a norvég alapú elnyert támogatásból elindított egy ún. polgármester-akadémiát és
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ennek keretében szakértőkkel összeállíttattak egy anyagot Stratégiai településirányítás
címmel. Ez segíthet abban, hogy Abát el tudjuk helyezni Magyarország települései és
kistérségei között, el tudjuk helyezni az elmúlt 20 évünket, hogy honnan hová jutottunk el,
illetve jó fogódzókat ad az elmúlt 20 év folyamatainak értékelésénél is.
A másik anyag a „Szárny és teher” címet viseli, ajánlás a nevelés, oktatás rendszerének
újjáépítésére és a korrupció megfékezésére. Ez a köztársasági elnök úr által létrehozott
Bölcsek Tanácsa által készített anyag új irányokat jelöl meg Magyarország számára az
oktatás, nevelés területén. A reális helyzetértékeléshez szintén sokat segíthet a Magyar
Narancsban megjelent, a sárbogárdi és enyingi kistérségről egyfajta helyzetképet bemutató
cikk. Ha ezt a képet összevetjük az abai, Sárvíz kistérségbeli problémákkal, akkor látszik,
hogy nekünk más jellegű problémáink vannak, és rendelkezünk egy olyan jövőképpel, amely
eddig is komoly eredményeket biztosított számunkra, és a nehéz helyzet ellenére is komoly
perspektívát nyújt Aba és a Sárvíz kistérség számára.
A beterjesztett 2010. évi költségvetési tervezet 2.296.454.000 Ft-os kiadási előirányzattal és
2.272.687.000 Ft-os bevételi előirányzattal szerepel. A költségvetési hiányunk jelen
pillanatban 23.767.000 Ft, ezt kell a következő egy hónapban kezelnie a képviselő-testületnek
ahhoz, hogy az idei évben is nullszaldós költségvetése legyen az önkormányzatunknak.
A költségvetés összeállításánál egy nagyon fontos szempontot nem szabad figyelmen kívül
hagyni, az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény jelentős mértékben
csökkentette az önkormányzatok 2010. évi állami támogatását, mely önkormányzatunkat is
jelentős mértékben érinti. Jelenlegi költségvetésünk valamennyi intézmény számára biztosítja
a biztonságos működést és emellett szerepelnek benne a legfontosabb fejlesztési kiadásaink is,
a norvég alapos pályázat megvalósítása, a Kistérségi Központi Járóbetegellátó Központ
önkormányzatunkra eső önrészének biztosítása, a már elnyert, volt szeméttelep
rekultivációjának önrésze, a civil szervezetek támogatása, és az Aba Napok megrendezése.
A hiány kezelésére javaslatot tettünk a költségvetési előterjesztésben, már egy évvel ezelőtt
elhatározta a képviselő-testület, hogy a likviditási problémát a reptéri ingatlan hasznosításával
kívánja megoldani.
Amennyiben a reptéri ingatlan hasznosításáról sikeresen meg tudunk állapodni, akkor az
önkormányzat költségvetése jelentős mértékben javulhat.
Kérem, hogy a következő egy hónapban az intézmények és a polgármesteri hivatal
tekintetében is vizsgáljuk meg, hogyan tudnánk a hiányt tovább csökkenteni, annál is inkább,
mivel vannak még olyan benyújtott pályázataink, amelyek sikeres elbírálása esetén az önrészt
biztosítanunk kell majd a költségvetésünkben. Ezek a belvízelvezetésre, a kerékpárút
megvalósítására, az orvosi rendelők, illetve a kistérségi központi orvosi ügyelet
megvalósítására, valamint rendezvénysátrak és padok beszerzésére benyújtott pályázataink. A
jelenlegi számok között már szerepel a ma benyújtandó óvoda felújítására vonatkozó
pályázat, illetve az óvodai akadálymentesítése.
Vitát nem kell nyitnunk a 2010. évi költségvetésről, ugyanis egy hónap áll rendelkezésre
ahhoz, hogy a képviselő-testület a végleges költségvetést elfogadja. Meggyőződésem, hogy
amennyiben a „Kék óceán stratégiában” megfogalmazott alapelvek fogják a képviselő-testület
munkáját jellemezni, a 2010-es év a fejlesztéseink részbeni elindítását, illetve befejezését
hozhatja magával, valamint az önkormányzati költségvetés rövid- és középtávú
konszolidációját is. Költségvetésünkben természetesen szerepel a szennyvízberuházás
befejezése is. Bízom benne, hogy ez végre fizikálisan is megtörténik, illetve jogi és pénzügyi
szempontból is tiszta képet kapunk. Hozzáteszem, hogy az elmúlt hetek, hónapok egyeztetései
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egyértelműen azt a képet mutatják, hogy a jogi és pénzügyi helyzet tisztázása után
önkormányzatunk pénzügyi helyzete javulhat, és reményeink szerint a szennyvíz beruházásra
fordított pénzeszközeink egy részét 2010-ben megkapjuk az érintett önkormányzattól.
Más hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
2. A képviselő-testület 2010. évi munkatervének a jóváhagyása
A 2010. évi munkatervet az eddigi munkatervek figyelembe vételével, illetve a beérkezett
javaslatok alapján állítottam össze.
A kiküldött levelemre Surányi László, a helyi MSZP elnöke juttatott el javaslatokat, az egyik
a közcélú és közmunkások tevékenységének összegzése, értékelése, - ez részben a mai napon
napirend lesz, illetve a júniusi ülésen tervezünk egy átfogó tájékoztatót az „Út a munkához”
program tapasztalatairól. Továbbá felvetette, hogy a civil szervezetek település-életbeni
eredményei mennyire segítik az önkormányzat jelenlegi és távlati céljait. Ezt szintén a júniusi
testületi ülésen javaslom megtárgyalni a „Civil szervezetek szerepe és jelentősége Aba
közösségi és közéletében” címmel. Szerepel továbbá a levelében egy jelentés arra
vonatkozóan, hogy az utcafelelősök hogyan tudnák megszervezni a területükön élők
öntevékeny munkáját, és milyen területeken tudnának kibontakozni. Erre a felvetésre a 6.
napirendi pont kapcsán részben fogok válaszolni, ugyanis az a pályázat már ezt a témát érinti.
Még egy javaslat volt, a nagyközség lakóingatlanjai állapotának felmérésére, tekintettel a
közelmúlt néhány család vis-maior helyzetére. Természetesen érdemes ezzel foglalkozni, de
úgy gondolom, hogy ez nem testületi kompetencia. A javaslatokat tehát ilyen formában
építettem be a munkatervbe, egyéb javaslat nem érkezett.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak ezeket a napirendeket fogjuk tárgyalni, de ezeket
kötelezően napirendre tűzzük, amennyiben ezt a munkatervet a képviselő-testület jóváhagyja.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A belső ellenőrzési vizsgálatokról negyedévente kaphatunk beszámolót?
Kossa Lajos polgármester:
Amikor elkészül a vizsgálat, azt kötelezően a képviselő-testület elé kerül.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a képviselő-testület 2010. évi munkatervét elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:

11/2010. (II.15.)
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi munkatervét megtárgyalta és
azt jóváhagyja.

3. „A közösséget Barátság istennő teremti” Aba – 2010 – A barátság és az összefogás éve
Kossa Lajos polgármester:
A tavalyi év elején javasoltuk a képviselő-testület számára Csép Györgyné alpolgármester
asszonnyal, illetve Fábián Judittal, a Kultúr Közösségi Ház vezetőjével, hogy a 2009. év A
közösségek éve legyen Abán, annak apropójából, hogy több közösség is jubileumát ünnepelte.
Ezt a friss hagyományt szeretnénk folytatni, és a 2010. év mottójául javasoljuk A barátság és
az összefogás évét, mivel idén két nagyon fontos évforduló lesz. Az egyik: 20 éves az Abai
Önkormányzat, - 1990. szeptember 30-án volt az első helyhatósági választás, ezt követően
jött létre az Abai Önkormányzat-, a másik: 5 éves az Abai Társadalmi Szerződés. 2005.
március 14-én tartottuk az Abai Társadalmi Szerződés napját, amelyen esküvel is
megerősítették az ünnepségen résztvevők az Abai Társadalmi Szerződést. Egy rövid idézetet
is csatoltunk ehhez a javaslathoz, bízva abban, ha ennek szellemében tudunk élni, dolgozni és
cselekedni 2010-ben, akkor valóban sok szép pillanatot szerezhet az esztendő az abaiak
számára a nehéz gazdasági helyzet ellenére.
„Olyan időkben élünk, amelyek próbára teszik az ember lelkét, a válság a lélekben zajlik, ott
javulhat, vagy romolhat el minden. A válság a fontos kérdések felvetésének időszaka, ha nem
vigyázunk önmagunkra, akkor senki sem fog ránk vigyázni. Ha nem segítünk egymásnak,
akkor senki sem fog rajtunk segíteni. A válság jó, mert rávezet bennünket arra, hogy
használjuk a józan eszünket, a tapasztalatainkat és az előző nemzedékek bölcsességének
higgyünk, erősítsük lelkünket, rendbe vetett hitünket és jóindulatunkat.”
Kérem, hogy ezt a gondolatot fogadja el a képviselő-testület. Fábián Judittal egyeztetve, részben folytatva a tavalyi hagyományt - a testületi ülést követően összehívnánk a
magisztrátus tagjait, illetve mindazokat, akik aktivitást mutatnak az abai közösségi életben és
személyesen egyeztetnénk arról, hogy kinek, milyen ötlete, elképzelése, javaslata van a 2010.
év közösségi programjaira vonatkozóan.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kossa Lajos polgármester:
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Aki egyetért azzal, hogy a 2010-es év Abán A barátság és az összefogás éve legyen, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
12/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Abán a 2010-es év „A barátság és
Összefogás Éve” legyen.

4. Pályázat benyújtása az abai Hétszínvirág Óvoda, valamint a soponyai Gróf
Zichy János Általános és Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése céljából
Kossa Lajos polgármester:
Az önkormányzati minisztérium a tavalyi évhez hasonlóan pályázatot írt ki az önkormányzati
oktatási, nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Mivel az abai intézmények a
soponyai oktatási, nevelési intézményekkel társulva látják el a feladataikat, ezért a pályázat
benyújtása kapcsán egyeztetni kellett a soponyai önkormányzattal. Egy intézménytársulás
csak egy tagintézményére nyújthat be pályázatot, az iskola esetében Aba a gesztor, az óvoda
esetében pedig Soponya. Soponya az iskola felújítására vonatkozóan szeretné benyújtani a
pályázatot, az abai óvoda felújítására pedig mi pályázunk. Természetesen az óvodánkra
vonatkozóan a soponyai testület, a soponyai iskolára vonatkozóan pedig mi fogjuk benyújtani
a pályázatot. Az önrészt az abai óvoda esetében önkormányzatunk vállalja, a soponyai iskola
esetében pedig a soponyai önkormányzat. Alapvetően az óvoda tetőfelújítására, illetve - mivel
az összegbe belefér - a vizesblokkok felújítására pályáznánk. Ehhez kérem a képviselőtestület támogatását, illetve az önrész biztosítását, és a soponyai iskola tekintetében pedig
döntsünk arról, hogy az előterjesztésnek megfelelően benyújtjuk a pályázatot.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Mindkét településen olyan intézményről van szó, amelynek problémája régóta megoldásra
vár. Az óvodánk tetőszerkezete régi, elavult, ezt az önerőt szánjuk most rá, hogy végre ez is
megoldódjon. A pénzügyi bizottság támogatja a javaslatot.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
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Aki az Aba Sámuel Általános Iskola, Gróf Zichy János Általános és Művészeti tagiskolájának
infrastrukturális fejlesztéséről szóló határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
13/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Sámuel
Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskolájának infrastrukturális
fejlesztéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
Aba Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf
Zichy János Általános és Művészeti Tagiskolájára vonatkozóan a Magyar Köztársaság 2010.
évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 5. sz. melléklet 15. pontjában
meghatározott közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatási jogcímen. A
pályázatban szereplő fejlesztés összköltsége 25 millió Ft, amelyből az iskola épületének és a
tornaterem épületének külső hőszigetelése, valamint a tornaterem vizesblokkjának felújítása
valósul meg. A támogatási összeg 20 millió Ft, a szükséges önerő 20%, azaz 5 millió Ft. A
Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az önerőt
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Mesevár óvoda Hétszínvirág tagóvodájának infrastrukturális fejlesztéséről szóló
határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
14/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda
Hétszínvirág Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztéséről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza.
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A Soponya Nagyközség Önkormányzata, mint a Mesevár Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájának
fenntartója pályázatot nyújt be a Hétszínvirág Tagóvodára vonatkozóan a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 5. sz. melléklet 15.
pontjában meghatározott közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatási
jogcímen. A pályázatban szereplő fejlesztés összköltsége 25 millió Ft, amelyből az épület
tetőcseréje és a vizesblokk felújítása valósul meg. A támogatási összeg 20 millió Ft, a
szükséges önerő 20%, azaz 5 millió Ft. A képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat
2010. évi költségvetésében az önerő összegét betervezi és nyertes pályázat esetén megtéríti
Soponya Nagyközség Önkormányzatának.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: Pályázat elbírálása

5. TÁMOP-3.2.11/10/1. – Nevelési – oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységének támogatása- pályázati dokumentáció elkészítésére
vonatkozó ajánlat jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A TÁMOP pályázatok keretében igyekeztünk a költségvetési helyzetünket javítani. Tavaly év
elején öt ilyen TÁMOP-os pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület, ezek sikeresek
voltak. Nyert a kompetenciaalapú oktatásra, a Biztos Kezdet programra benyújtott
pályázatunk, - ezt a Jobb Otthon Alapítvány nyújtotta be, és azóta az óvoda épületében már
meg is kezdte a működését -, és nyert a felnőttképzés elindítására benyújtott pályázatunk is.
Jó hír, hogy a Tanka János Könyvtár fejlesztésére benyújtott pályázatunkat, - amelyet tavaly
tartaléklistára helyeztek forráshiány miatt - a közelmúltban automatikusan a nyertesek közé
sorolták.
Most újabb pályázati kiírás jelent meg, amelyre az abai önkormányzat, illetve egy intézménye
sikerrel pályázhat. Kérem, hogy a Hermes Holdingot bízza meg a testület a pályázati anyag
összeállításával.
A pályázati kiírás a nevelési, oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatására vonatkozik, a pályázók körében az alapfokú művészetoktatási
intézmények szerepelnek. A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási intézményünk tudná
benyújtani ezt a pályázatot. Minimum öt intézménnyel kell szerződést kötnie, ami adott,
ugyanis óvoda, iskola és középiskola is lehet a szerződő felek között. A soponyai óvoda,
iskola, az abai óvoda és iskola, valamint az abai középiskola biztos részvétele mellett a
művészeti alapiskola jelezte, hogy még egy-két olyan település intézményével szeretne
szerződést kötni, ahol a művészeti alapiskolánk jelen van.
Az elnyerhető összeg 50 millió Ft, a támogatás mértéke100%, a megvalósítás időtartama egy
év, vagyis a következő tanévkezdéstől a tanév végéig tudunk plusz órákat biztosítani
tanulóink számára, elsősorban a művészetekkel összefüggő tanórán kívüli tevékenység
kapcsán. Az óvoda és iskola esetében részben új tevékenységek is szóba jöhetnek, illetve az
óvoda esetében az eddig biztosított foglalkozásokat - amelyekért eddig a szülőnek kellett
fizetnie vagy az óvoda biztosította költségvetésében - pályázati forrásból tudjuk majd
biztosítani.
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Az iskola Életfa-programos osztályainak tekintetében a pedagógiai programban szereplő
tevékenységek megerősítését lehet elérni ezzel a pályázattal, illetve az egész napos osztályok
esetében is van a támogatandó területek között olyan, amelyeket - a munkaközösséggel
egyeztetve - támogatással tudnánk biztosítani. Sportegyesületek az egészségtudatos életmód
kialakítását szolgáló programokra, sportfoglalkozások, sportversenyek, vetélkedők,
bajnokságok szervezésére, drogprevenciós programok szervezésére nyújthatnak be pályázatot.
Ebben az esetben is előrehaladott tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy az abai
iskola és óvoda sporttagozatos osztályai, illetve az egész napos diákok számára is az
eredetileg elhatározott sportfoglalkozásokat ezen támogatás keretében biztosítani tudjuk.
Ezen kívül viszonylag nagy összegben olyan tevékenységre is lehet pályázni, amely jelenlegi ismereteink szerint - az Aba Napok támogatásához jelentős mértékben hozzájárulhat.
Összefoglalva: ebben az esetben is érvényesülhet az az elv, miszerint az oktatási, nevelési
intézményeinkben bekövetkező komoly előrelépés mellett az egyéb programjaink
megvalósítását, illetve a költségvetési egyenlegünk javítását is szolgálhatja ez a pályázat.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a Hermes Holding ajánlatát fogadja el. A pályázati
dokumentáció elkészítésének díja 100 ezer Ft + áfa, sikeres pályázat esetén a támogatási
összeg további 5%-a + áfa, amely elszámolható, vagyis ez már nem az önkormányzat
költségvetését terheli.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság javasolja a pályázat elkészítését, mert igen széles körben lehet a
támogatást elnyerni, bízunk a pályázat sikerében.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Hermes Holding nevelési, oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének támogatása című pályázati anyag összeállítására vonatkozó ajánlatával
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
15/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Hermes Holding Kft-t, hogy a TÁMOP
3.2.11/10/1. „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása” című pályázatot elkészítse.
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A Képviselő-testület elfogadja és az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja az
ajánlattevő által felajánlott 100.000 Ft + Áfa pályázatkészítési díjat, valamint sikeres pályázat
esetén az elnyert támogatási összeg 5%-át + Áfa összeget.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a vállalkozói megbízói
szerződést aláírja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2010. március 5.

6. TÁMOP-5.5.1.A-10/l. – Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi
közösségi kezdeményezések, programok támogatása – pályázati dokumentáció
elkészítésére vonatkozó ajánlat jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Szintén olyan TÁMOP-os pályázatról van szó, amely közösségi elképzeléseink
megvalósítását jelentős mértékben elősegítheti, illetve magasabb szintre emelheti. A pályázat
alapvető célja a horizontális célok megvalósításának előmozdításán keresztül a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok integrációjának elősegítése, a helyi közösségekben élők
életminőségének javítása, a civil társadalom megerősítése és a helyi társadalmi aktivitás
növelése. Ez a konstrukció hozzájárul a szegregáció és a szelekció megállításához, valamint a
kohézió erősítéséhez.
A pályázat kiírójának elképzelései szerint a pályázatok a hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi integrációját valósítják meg, hozzájárulnak az életminőség javulásához új
módszerek, jó gyakorlatok bevezetésével, terjesztésével és alkalmazásával.
A Hermes Holdinggal, illetve a Stratégiakutató Intézettel egyeztetve úgy látjuk, hogy ezen
pályázat keretében az abai magisztrátus tevékenységére vonatkozóan állíthatunk össze egy
sikeres pályázati anyagot. A pályázatnak négy komponense van, támogatja a helyi akciókat, amely részben már válasz Surányi László felvetésére -, olyan helyi akciókat tudunk ez által
szervezni, amelyek a magisztrátus munkáját élővé tehetik, emellett olyan szervezeti hátteret is
tud biztosítani a magisztrátus munkájának, amely már egy új szintre emelheti az
együttműködést. A Stratégiakutató Intézet vállalja a pályázati anyag tervezetének elkészítését,
természetesen a magisztrátus tagjaival egyeztetve. 100%-os támogatásról van szó, és akár 70
millió Ft-ot is el lehet nyerni a pályázat keretében. A Hermes Holding szerint az általunk
felvetett pályázati cél maximálisan belefér a pályázati kiírásba. Egyébként az Abai
Magisztrátusról, a Társadalmi Szerződésről, mint újszerű kezdeményezésről, az utóbbi
hónapokban szintén nagyon pozitív visszajelzések érkeznek minden szintről. Amennyiben a
pályázatot időben be tudjuk nyújtani, akkor jó esélyünk van arra, hogy ezt az összeget el is
nyerjük. Ha február 26-ig benyújtjuk a pályázatot, akkor március 30-ig elbírálják, viszont
március 1-jét követően már csak szeptemberben kerül sor a pályázatok elbírálására.
Kérem a testület támogatását az előterjesztéshez. A Hermes Holding 300.000 Ft + áfa
összegért vállalja a pályázati anyag elkészítését, és sikeres pályázat esetén pedig a támogatási
összeg további 3%-a + áfa a díja, amely a támogatási összegből elszámolható.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság támogatja a pályázat elkészítését és beadását.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Milyen horizontális célokra fogunk pályázni, ki lesz a pályázó?
Kossa Lajos polgármester:
A Stratégiakutató Intézet pályázhat.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi
kezdeményezések, programok támogatása című pályázati anyag összegállításával megbízzuk
a Hermes Holding Kft-t az ajánlatának megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
16/2010. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Hermes Holding Kft-t, hogy a TÁMOP
5.5.1/A-10 jelű „Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi
kezdeményezések, programok támogatása”című pályázatot elkészítse.
A Képviselő-testület a megbízási díjat – vállalkozó ajánlatának megfelelően – 300.000 Ft +
Áfa összegben, sikeres pályázat esetén a sikerdíjat az elnyert támogatási összeg 3%-a + Áfa
összegben fogadja el, melynek fedezetét az önkormányzat 2010. évi költségvetésében
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a megbízási szerződést
aláírja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2010. március 30.
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7. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
Takács Ferencné szociálpolitikai ügyintéző:
Néhány szóval kiegészíteném a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet, amelyet a 1993. évi. tv.
2009. januári módosítása írta elő kötelezően az „Út a munkához programhoz” kapcsolódóan,
és ehhez még hozzákapcsolódik a 63/2006.sz. Korm.r. módosítása, mely kötelezővé tette e
tervnek elektronikus úton történő elkészítését is. A Szociális és Foglalkoztatási Hivatal
működteti ezt a központi rendszert, melynek segítségével kellett ezeket a táblázatokat
kitöltenem. Ehhez a nálunk rendelkezésre álló munkaügyi adatokat és a munkaügyi központ
2010. évi előrejelzéseit használtam fel. A pénzügyi adatok megadása nem volt kötelező, nem
is éltünk ezzel a lehetőséggel, mivel negyedéves intervallumokat határoztak meg, és ezek a
foglalkoztatási formák negyedévből átcsúszhatnak. Van egy olyan táblázat, ami havi jelentési
kötelezettséget ír elő a hivatal felé az önkormányzat részére, ebben szerepelnek a pontos
pénzügyi adatok. Nagyon magas a várható létszám, összesen 248 fő. Azok, akik 2008. őszétől
kezdve 2009. január-februárban veszítették el munkahelyüket és hosszabb ideig voltak
munkanélküli ellátottak, most jelentkeznek önkormányzatunknál aktív korúak ellátását
igényelve. A munkaügyi központ mindenkit hozzánk irányít, és ebben a tervben minden
embert szerepeltetni kell, mert a munkaügyi központ jövedelmi adatokat az ellátás
megállapításához nem vizsgál. A szociális törvény előírja, hogy a család jövedelmi helyzetét
is vizsgálnunk kell ahhoz, hogy valakinek ellátást tudjunk megállapítani. Sok esetben az egy
főre jutó jövedelem alacsony szintje miatt meg tudjuk állapítani ezt az ellátást, viszont sok
embert el is kell utasítanunk, például ahol van egy minimálbért kereső apa, egy munkanélküli
anya és családi pótlék, ott már nem fér bele a család a segélyezési körbe. Komoly probléma,
hogy ezeknek az embereknek nem tudunk lehetőséget adni. Megoldás erre az önkormányzat
helyi munkahely teremtése lehetne.
Az „Út a munkához program” keretében a közfoglalkoztatási tervben csak a nálunk
segélyezhetőként megjelent ügyfeleket tudjuk foglalkoztatni. Nagyon minimális lehetőséget
ad a keret ahhoz, hogy olyan embert foglalkoztassunk, aki a feltételeknek nem felel meg. Ez
csak olyan esetben lehetséges, mint például a jelen pillanatban elindult téli-tavaszi
közfoglalkoztatási program, amelyet a kistérségi települések közösen valósítanak meg.
Ezeknek az ellátásra jogosult személyeknek a szociális törvény szerint 90 nap közcélú munkát
kötelező biztosítanunk ahhoz, hogy megkapjuk a bérükhöz és a segélyezéshez szükséges
összeget. A 90 nap közmunka megoldása nem kis feladat számunkra. Az „Út a munkához
program” keretében elkészített közfoglalkoztatási tervünket a munkaügyi központ
elektronikusan véleményezte, elfogadásra javasolta, a helyi szociálpolitikai kerekasztal
február 9-i ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.
A finanszírozási számításaim szerint, ha mindenkit kellene foglalkoztatnunk ebből a 248
főből, akkor éves szinten 111 főt kellene foglalkoztatni, aminek a bére és járulékai összesen
50.966.370 Ft-ot tenne ki és ennek 95%-át, 48.418.051 Ft-ot a költségvetés, 5%-át, 2.548.000
Ft-ot saját forrásból kellene biztosítani, ehhez a dologi kiadásokat az önkormányzatnak kell
biztosítani, ahogy ezt a költségvetési tervben jeleztem is. Az előző évi adatok alapján
3.560.000 Ft-ban kértük megállapítani.
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Kossa Lajos polgármester:
Jelenleg az „Út a munkához program” keretében az önkormányzat 29 főt foglalkoztat és a
Többcélú Kistérségi Társulás pedig a téli-tavaszi közmunkaprogram keretében 9 főt, tehát 38
fő dolgozik ilyen jellegű munkán. Természetesen intézményeinknél is foglalkoztatunk az „Út
a munkához program” keretében dolgozókat, és az utóbbi hetekben nagyon sokan a
hóeltakarításban vettek részt, amiért csak elismerésünket fejezhetjük ki részükre. Ahogy
Takács Ferencné is jelezte, várhatóan ez a szám nőni fog ebben az évben.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Nekünk ezt havi szinten meg kell előlegeznünk?
Takács Ferencné szociálpolitikai ügyintéző:
Igen, meg kell előlegeznünk a bért és járulékait, és 15-én küldik a pénzügyi osztályról
elszámolásra és utófinanszírozásra.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat a 2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
17/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi
közfoglalkoztatási tervét elfogadja.
8.

Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A januári ülésen tettem javaslatot a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének
megváltoztatására, átalakítására, ugyanis a megnövekedett feladataink és az előttünk álló
nehézségek szükségessé teszik egy aljegyzői státusz létrehozását.
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Ehhez elkészítettem, - és előzetesen mindenki kézhez kapta - az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását. A jegyző feladatáról, hatásköréről rendelkező rész
kerül módosításra, és ez egészülne ki az aljegyzői teendők meghatározásával. A jegyző és az
aljegyző között a pénzügyi és humán terület kerülne megosztásra, illetve ha a jegyző és az
aljegyző is valamilyen oknál fogva akadályoztatva van, akkor a helyettesítésüket a
mindenkori igazgatási és hatósági osztály vezetője látja el. Ha a képviselő-testület elfogadja
ezeket a módosításokat, akkor a következő napirendi pontban meg tudjuk tárgyalni az
aljegyzői állás megpályáztatását, hiszen a pályázati kiírás is kiküldésre került.
Kossa Lajos polgármester:
A következőkkel szeretném még kiegészíteni ezt a napirendi pontot.
A kiadott anyagokból is jól érzékelhető, hogy az országgyűlési választásokat követően
nagyon komoly változások várhatók a magyar közigazgatásban és az önkormányzati
rendszerben. A jelenlegi önkormányzati rendszer jelentős átalakításra szorul, a kistérségi szint
jelentős mértékű megerősödése, és a térségközponti települések polgármesteri hivatali
feladatkörének jelentős mértékű bővülése várható.
Részben a már jelentkező folyamatok még hatékonyabb megoldása miatt javaslom a
módosítást, annál is inkább, mivel ez költséghatékony módon történhet meg, ugyanis ezzel
olyan személyi változások is együtt járnak majd, amelyek a költségeinket nem növelik.
Szükségesnek tartom ezt a változtatást, még vannak olyan területek a polgármesteri hivatal
életében, amelyeket meg kell erősítenünk. Ez egy mindenki számára elfogadható megoldás
lehet, kérem a képviselő-testület támogatását.
Dr.Pőcze Ferenc alpolgármester:
A múltkori ülésen már volt döntés, és annak megfelelően került beterjesztésre ez a módosítás.
Farkas Károly képviselő:
Az elmúlt ülésen nem voltam jelen, és amikor az anyagot megkaptam, értetlenül fogadtam
ezeket a dolgokat. Nem akkor lenne célszerű ezt a döntést meghozni, amikor már
megnövekedtek a feladatok és a valószínű kormányváltással kialakulna az új feladatkör? Nem
olyan régen tárgyaltunk a hivatal munkájáról a jegyző asszony beterjesztésében, és akkor erről
szó sem volt. Mi az igazi ok, ami ezt ilyen sürgőssé tette?
Kossa Lajos polgármester:
Nemcsak a feladatok megnövekedéséről van szó. Jelenleg polgármesterként úgy látom, hogy
szükség van a hivatal ilyen jellegű átalakítására. Mivel ez személyi kérdéseket is érint, zárt
ülésen részletesen tájékoztattuk erről a képviselő-testületet, majd a testület egyetértése után a
polgármesteri hivatal dolgozóit is. Fontos, hogy a hivatal minden elvárásnak, törvényi
kötelességének meg tudjon felelni, az önkormányzati feladatokat maradéktalanul el tudja
látni, és úgy látom, ehhez szükséges ez a szervezeti átalakítás.
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Horváth István képviselő:
Bizonyos fokig csatlakozom képviselőtársam véleményéhez, annak ellenére, hogy előzetesen
azt mondtam, hogy értem és elfogadom polgármester úr kiegészítését. Egy évvel ezelőtt még
arról beszéltünk, hogy körjegyzőség keretében talán mi láthatjuk el más települések jegyzői
feladatait is, ebből semmi nem lett. Másrészt a választás évében vagyunk, ki tudja milyen
testület fog megalakulni ősszel. Alapvetően váratlanul ért ez a javaslat, kifogásom
különösebben nincs ellene, és ha az előterjesztők úgy látják, hogy ma döntést kell hoznunk,
akkor tegyük ezt meg.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Hozzáfűzném, hogy az SZMSZ-módosítás elfogadása semmilyen kötelezettséget nem ró a
testületre, maximum egy lehetőség. Hogy élünk-e vele, az más kérdés. A következő napirend
kapcsán ezeket az indokokat és érveket ismét fel lehet hozni. A pályázat átfutási ideje több
hetet, illetve hónapot vehet igénybe, ezért úgy gondolom, hogy a testületnek lesz még alkalma
akár zárt ülésen ezt megtárgyalni.
Kossa Lajos polgármester:
A váratlanságot nem értem, hiszen jegyző asszonnyal közösen tájékoztattuk a képviselőtestületet a tervezett változtatásokról. Akik jelen voltak azon az ülésen, egyetértettek ezzel,
képviselőtársam nem volt jelen, de mint kiderült, hallott róla, de most váratlanul éri, ezt
nagyon furcsának tartom.
A testület jóváhagyása után a hivatal dolgozóival, és valamennyi hivatali osztályvezetővel
egyeztettem ebben a kérdésben, képviselőtársaim is hallottak róla. Az indok nem több,
minthogy úgy látjuk, szükség van a hivatal ilyen jellegű szervezeti átalakítására, annak
érdekében, hogy valamennyi feladatát maradéktalanul el tudja látni. Polgármesteri
kötelezettségemnek eleget téve arról is tájékoztatom a testületet, hogy vannak olyan területek,
amelyeknek erősítésre van szükség. A jelenlegi struktúrában nem látom esélyét annak, hogy a
lemaradásokat behozzuk, nem kívánok egy következő testületre várni, ennek a testületnek kell
a törvényi kötelességének eleget tennie. Kérek mindenkit, hogy felelőssége teljes tudatában
szavazzon, és még egyszer hangsúlyozom, hogy az előterjesztés úgy került ide, hogy előtte
részletesen egyeztettünk a képviselő-testület akkor jelen lévő tagjaival, és a hivatal
valamennyi dolgozójával.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jóváhagyta a
javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
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Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2010. (II.16.) számú rendelete
Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2007. (V.15.) számú rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

9. Aljegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A képviselő-testület elfogadta az SZMSZ módosítását, így sor kerülhet az aljegyzői állás
megpályáztatására. A köztisztviselői és az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően
készítettem el a pályázati kiírást, amelyet az ülést megelőzően kézhez kaptak.
Igazgatásszervezői főiskolai végzettséget, állam- és jogtudományi doktori képesítést kell
előírni vagy pedig okleveles közigazgatási menedzser szakképesítést, emellett kötelező a jogi
vagy a közigazgatási szakvizsga, valamint a versenyvizsga megléte, és 5 év szakmai
gyakorlatot írtunk elő jegyzői vagy aljegyzői munkakörben. A Magyar Közlöny
mellékletében a hivatalos értesítőben kell megjelentetni a pályázatot, amennyiben ilyen
formában elfogadja a képviselő-testület.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Aki az aljegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati hirdetménnyel egyetért, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
18/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet Aba Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala aljegyzői munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati viszony.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi F. u. 12.
A munkakörökhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok: a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§. (1) bekezdése szerint: a jegyző
helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
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közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést, közigazgatási gyakorlat, legalább 5
év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, közigazgatási
versenyvizsga, kivéve, ha jogszabály ez alól felmentést ad.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett legalább öt
éves gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, amely
tartalmazza az eddigi munkakörök, tevékenységek leírását, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget, képesítést igazoló
okiratok másolata, az aljegyzői munka ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról,
hogy zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 30
nap.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Aba Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi u. 12.)
A pályázat elbírálásának határideje: az aljegyzői állás betöltésére kiírt pályázatról a
Képviselő-testület legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi
ülésén dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt a 06/22-593-015-ös telefonszámon lehet
kérni.

10. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (III. 16.)
sz. rendeletének módosítása
Nagy Anita pénzügyi osztályvezető:
Összefoglalom az előterjesztésben leírtakat. Tulajdonképpen csak a központi támogatás
módosításáról van szó.
Ezen kívül majd lesz még valószínűleg egy módosítása a költségvetési rendeletnek, amikor
már az egyeztetéseket a beszámolóval kapcsolatban teljes körűen végrehajtottuk, akkor még
átcsoportosítások biztos, hogy lesznek.
A normatív állami hozzájárulás csökkent valamelyest a létszámcsökkenés miatt, valamint a
központosított előirányzatok jogcímen van néhány bevételi forrásunk - ez jórészt
közoktatáshoz kapcsolódik - , valamint a létszámcsökkentési pályázatból eredően 2009. évben
kaptuk meg a támogatást. Kötött felhasználású támogatások esetében az a 28 millió Ft
tulajdonképpen átcsoportosítás, már szerepelt az eredeti költségvetésben is, csak a működési
bevételek között, mert nem lehetett a kötött támogatások között tervezni, tehát tulajdonképpen
csak az egyik helyről a másikra történő átcsoportosításról van szó.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság is megtárgyalta a költségvetés módosítását, a főosztályvezető asszony
ismertette azokat a tényeket, amelyek miatt a költségvetési rendeletet módosítani kellett.
Abban az időben ezek a számok még nem látszottak, hogy módosításra szorulnak, most ennek
a tükrében kellett a költségvetés-módosítást végrehajtani. A pénzügyi bizottság egyetért vele,
egyértelműen javasolja elfogadásra.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a módosítással az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a
módosítást és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2010. (II.16.) számú rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (III. 16.) számú rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

11. Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének
mértékéről szóló 5/2006. (III. 31.) sz. rendeletének módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az elmúlt évben két alkalommal is foglalkoztunk az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
lakbérének mértékével. Az első esetben azokkal a lakásokkal foglalkoztunk, amelyeket
szolgálati lakás céljára hasznosítunk, vagyis ahol olyan személyek laknak, akik az
önkormányzat valamely intézményénél foglalkoztatásban állnak. Ezt követően azoknak a
lakásoknak a bérleti díját emeltük, ahol nem közérdekű feladatot ellátó bérlő lakik. Ezek a
lakások - az akkori felmérés szerint - komfort nélküliek, 15.000 Ft/hó összegben határoztuk
meg a bérleti díjukat. Az önkormányzati tulajdonú, komfortos lakás esetében nem
önkormányzati dolgozó részére - a bérlővel történt egyeztetés és jóváhagyás mellett - 40.000
Ft/hó összegben javasoljuk meghatározni a bérleti díjat, emiatt szükséges a rendeletmódosítás.
A bérlő elfogadja ezt az összeget, kérem, hogy a képviselő-testület is fogadja el a módosítást.
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Kossa Lajos polgármester:
Hangsúlyozom, hogy olyan lakók esetében van szó lakbéremelésről, akik nem közérdekű
feladatot ellátó bérlők, tehát nem a közalkalmazottaink, köztisztviselőink, az általuk fizetendő
lakbér nem változik. Mivel van egy olyan komfortos lakásunk, amelyben olyan család lakik,
aki nincs az önkormányzatnál alkalmazásban, ezért javasoljuk, hogy az ő esetükben a piaci
árat állapítsuk meg bérleti díjként január 1-jétől.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Polgármester úr hangsúlyosan kifejtette, hogy ez a 40.000 Ft melyik lakásra vonatkozik, így a
pénzügyi bizottság javasolja az elfogadását.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.16.) számú rendelete
Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről
szóló 5/2006. (III. 31.) számú rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
12. Döntés Aba Nagyközség Önkormányzatánál alkalmazott köztisztviselők részére
biztosítandó cafetéria juttatásról
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A köztisztviselői törvény eddig alanyi jogon biztosította valamennyi köztisztviselő számára a
munkaruházati pénzt, illetve az étkezési utalványt, ez évtől a törvény módosult, és 2010.
január 1-től egy újfajta rendszer keretein belül kívánják ugyanezeket a természetbeni
juttatásokat biztosítani a köztisztviselők számára, ez az ún. cafetéria rendszer. A dolgozónak
nyilatkoznia kell március 1-jéig, hogy milyen formában kívánja igénybe venni a
természetbeni juttatást, és ennek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat
költségvetésében kell, hogy biztosítsa. Mivel a költségvetés csak most került beterjesztésre és
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a törvény szerint február 15-ig döntést kell hozni arról a keretösszegről, amely biztosítja a
cafetéria rendszer juttatásainak fedezetét, ezért került most ez a képviselő-testület elé.
Kérem, hogy az általam javasolt keretösszeget szíveskedjenek biztosítani a köztisztviselők
számára. Ez nem több, mint a tavalyi juttatásuk. A törvény kötelezően előírja, hogy erre 25%os SZJA-t kell kivetni, amit bele kell foglalni a köztisztviselő juttatásaira vonatkozó
keretösszegbe.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság egyetért az összeggel, és javasolja elfogadásra.
Kasó László képviselő:
A megkapott költségvetési tervezetben ez már szerepel?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Igen terveztünk vele, mert ez a törvénymódosítás már megjelent.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ez csak egy tervszám, vagyis ha valaki olyan juttatást választ, ami nem 25%-os SZJA-val
terhelt, akkor választhatja azt, csak kevesebbet kap?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Azért is nem tettük rá, mert a bruttó összeget pontosan nem tudom megmondani, mert például
lehet internet kifizetést is választani, ami teljesen adómentes, vagyis kedvező az
önkormányzatnak és a dolgozónak is. A jegyzőnek kell készítenie egy cafetéria-szabályzatot,
amelyben szerepelnek a feltételek, a választási lehetőségek és az adóterhelés mértéke.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2009. évi szintnek
megfelelően a 2010-es évre vonatkozóan a cafetéria juttatás keretösszegét 6.453.000 + 25%
SZJA összegben állapítsa meg, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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19/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők részére a 2010-es évre vonatkozóan
– a 2009. évi szintnek megfelelően – 6.453.000 Ft + 25% SZJA összegben állapítja meg a
cafetéria-juttatás keretösszegét.
A Képviselő-testület a juttatás fedezetét az önkormányzat 2010. évi költségvetésében
biztosítja.
13. A 2010. évi hulladékszállítási díjak módosítása
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület december végi ülésén elfogadta a Depónia Kft. javaslatát a 2010. évi
szemétszállítási díjakra vonatkozóan, egy tétel kivételével, mert a hulladékszállítási zsák díját
sokallta a képviselő-testület. Egyeztetéseket kezdeményeztünk a kft. vezetésével, és a cég
képviselője a következő javaslattal él a testület felé. Mint kiderült, az általuk javasolt
hulladékszállítási díjban szerepeltették az egyedi szelektív hulladékgyűjtés bevezetését is.
A cég vezetői jelezték, hogy Aba esetében még nem felkészültek, továbbá igény sincs rá,
ezért a tavalyi éves hulladékszállítási díjakat javasolják meghatározni, és az eredetileg egy
lomtalanítás helyett kétszer fognak lomtalanítást végezni a településünkön. A zsákkal
kapcsolatban viszont elmondták, hogy az eddigieknél jobban terhelhető műanyag zsákokat
készítettek, amelynek bekerülési költsége is magasabb, ezért kérik a zsákonkénti 275 Ft-os ár
jóváhagyását. Kérem a képviselő-testület támogatását az előterjesztés kapcsán.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Természetesen támogatjuk, a lakosságnak is jobb lesz így.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A cég milyen szempontok alapján döntötte el, hogy a szelektív gyűjtésre nincs igény. Nem
tudok róla, hogy bármilyen kérdőívet kiadtunk volna. Amikor 8-10 évvel ezelőtt volt szelektív
gyűjtési lehetőség, akkor két-három naponta megteltek a gyűjtők. Én, és még sokan
Fehérvárra hordjuk be a hulladékot. A Depónia Kft. mikor fogja úgy látni, hogy van igény a
szelektív gyűjtésre?
Kossa Lajos polgármester:
Ez nem igény kérdése, a Közép - Duna-vidéke Hulladékgazdasági Rendszer kialakításával
Abán is öt hulladéksziget fog kialakulni.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2010. évi hulladékszállítási díjakat a 2009. évi mértéken állapítsuk
meg, tehát 60 literes edény esetén 154 Ft, a 110 literes edény esetén 270 Ft, a 120 literes
edény esetén pedig 292 Ft a hulladékszállítási díj ürítésenként, a hulladékszállítási zsák díja
275 Ft, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2010. (II.17) számú rendelete
a helyi környezet védelméről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló
13/2004.(V.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

14. A 2010. évi belsőbárándi ivóvízdíjak módosítása
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület jóváhagyta a Belsőbáránd területére vonatkozó 2010. évi vízdíjakat.
Belsőbáránd a székesfehérvári vízrendszer része és a fehérvári testület a 296/m3- es ár helyett
295 Ft/m3 + áfa díjat hagyott jóvá, kérem, hogy ennek megfelelően módosítsuk rendeletünket.
A másik két esetben is ugyanígy 1–1 Ft-os eltérés van.
Aki egyetért a rendeletünk ilyen értelmű módosításával, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot és a
következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2010.(II.16.) számú
rendelete
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjának megállapításáról szóló
18/2009. (XII.31.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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15. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Kasó László igazgató úr eljuttatta az iskola újonnan elfogadott házirendjét, melyet a jegyzői
irodában megtekinthettek, és kéri a testület jóváhagyását.
Kasó László képviselő:
A házirend az egyik legfontosabb iskolai dokumentum az iskolahasználók részére, előírja a
jogokat és kötelességeket a gyerekek, a szülők, a pedagógusok és az iskolai dolgozók részére.
Az iskola igazgatója összeállítja a házirendet, a nevelőtestület, az iskolaszék, a
diákönkormányzat megtárgyalja, kialakítja véleményét, és utána a fenntartó joga ezt
elfogadni. A környezeti és egyéb változások szükségessé teszik az időnkénti módosításokat,
hogy minél jobban alkalmazkodjunk ezekhez, és a tanulók viselkedésével, öltözködésével,
magatartásával kapcsolatos változásokat minél pontosabban leszabályozzuk. Néhány pont
kifejezetten a szülők kérésére került bele. Ez a házirend a jogszabályok figyelembe vételével
készült el, kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Sámuel Általános Iskola házirendjével az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
20/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Aba Sámuel Általános Iskola házirendjét – az
előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.
Kossa Lajos polgármester:
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivataltól érkezett megkeresés szerint 2001-ben nyertünk
belterületi vízrendezésre 10.200.000 Ft támogatást a céljellegű decentralizált támogatás
pályázatán, amiből 206.835 Ft-ot már nem tudtunk lehívni. Ahhoz, hogy a Területfejlesztési
Tanács is kezelni tudja ezt a le nem hívott összeget, a képviselő-testületnek hivatalosan is le
kell mondania fel nem használt részről. Kérem, hogy az előterjesztésnek megfelelően, erről a
fel nem használt 206.835 Ft-ról mondjunk le.
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Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
21/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a belterületi
vízrendezés beruházás megvalósítására kapott 10.200.000 Ft támogatási összeg le nem hívott
részének lemondásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
Aba Nagyközség Önkormányzata a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácstól a 2001. évben
belterületi vízrendezési célra kapott 10.200.000 Ft támogatási összeg 206.835 Ft le nem hívott
támogatási összegéről lemond.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Kérem a testületet, hogy a szennyvíztisztító-telep vízelvezetéséhez szükséges megállapodást amely egy szennyvíz-elvezetési szolgalom alapításáról szól - fogadja el.
A tisztított szennyvizet a Sárvíz-csatornába vezetjük a tisztítótelepről, itt két olyan területet is
érint a vezeték – a Sárvíz-csatornát és egy erdőt - amely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. tulajdona. A szolgalom bejegyzésének ellenértékét 37.875 Ft-ban állapította meg a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Kérem a megállapodás jóváhagyását, annál is inkább, mivel ez majd a használatbavételi
eljárás során szükséges lesz.
Aki egyetért a szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás
megkötésével az előterjesztésnek megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
22/2010. (II.15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és
Aba Nagyközség Önkormányzata között létrejövő szennyvíz elvezetési szolgalom alapítására
vonatkozó megállapodást, és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja.
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Kossa Lajos polgármester:
Még egy szomorú eseményről kell tájékoztatni a képviselő-testületet. Szombaton éjjel egy
súlyos bűncselekmény történt a településünkön, az idősebb Kulifay családhoz két ismeretlen
tettes betört, az édesanyát és lányát is megverték. Az eseményről rendőrkapitány úr
hivatalosan tájékoztatott vasárnap délelőtt, előtte már hallomásból tudomást szereztem róla. A
nyomok Sárkeresztúrra vezetnek, ma is egyeztettem kapitány úrral, a bizonyítási eljárás
jelenleg folyik. Szeretném tájékoztatásképpen elmondani a testület és a lakosság számára is,
hogy a tegnapi naptól fokozott rendőri ellenőrzés van a településünkön visszavonásig.
Reményeim szerint ez a leendő kistérségi rendőrőrs megépítéséig fog tartani. Ez azt jelenti,
hogy a helyi körzeti megbízottak és a Polgárőrség munkáját mindennap székesfehérvári
járőrök fogják segíteni. Ma egyeztettem kapitány úrral és a megyei főkapitány úrral arról,
hogy továbbra is teljes erővel támogatják a kistérségi rendőrőrs felállítását Abán. Sajnos ez a
pályázatunk az elmúlt időszakban kétszer már elbukott, úgy gondolom, a választásokat
követően e területen is nagyon komoly hangsúlyeltolódás fog bekövetkezni. Nagyon fontos
településünk és a kistérség számára is, hogy a rendőri vezetés maximálisan támogatja a
kistérségi rendőrőrs felállítását, illetve mindhárman egyetértettünk abban, hogy a térség,
illetve Aba közbiztonságának megnyugtató rendezését csakis ez a lépés fogja magával hozni.
Szombaton egy cikk is megjelent erről a Fejér Megyei Hírlapban, és pozitív hír, hogy egy
interjú keretében Orbán Viktor részletesen kitért arra, hogy amennyiben a FIDESZ nyeri a
választásokat, akkor a közbiztonság területén jelentős változásokat terveznek.
Szó szerint elhangzott, hogy további kirendeltségek és kapitányságok felállítását is tervezik.
Úgy gondolom, a választásokat követően ismét elő kell vennünk a pályázati anyagot és
azonnal lépnünk kell. Bízzunk abban, hogy a megyei rendőrfőkapitány úr és a városi kapitány
úr maximális támogatása mellett harmadik esetben már nem utasítják el a pályázatunkat.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Itt csak akkor lesz rend és közbiztonság, ha a rendőrség is a magyar népért lesz, nem a
hatalomért.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a jelzett napirendek megtárgyalása céljából zárt ülést rendeljünk el, aki ezzel
egyetért, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
23/2010. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete kérelmek elbírálása végett zárt ülés tartását rendeli el.
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Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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