Iktatószám: P-2702-22/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 19. napján tartott rendkívüli nyílt
ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga
Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Díszpolgári cím adományozása Buday Margit részére
2. Tiszteletbeli abai polgár cím adományozása Varga Csaba részére
3. A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a maximális csoportlétszámtól való
eltérés engedélyezése
4. A Pro Omikron Kft.-vel és az Alba Airport Kft.-vel kötött szerződés módosítása
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.

1. Díszpolgári cím adományozása Buday Margit részére
Kossa Lajos polgármester:
Sándor István javasolta a szeptember 30-i falugyűlésen, hogy a képviselő-testület adományozzon
díszpolgári címet Buday Margitnak, Gitti néninek. A javaslattal teljes mértékben egyetértek, ezért
kérem, hogy a képviselő-testület támogassa a felvetést. A díszpolgári cím átadására az október 23-i
ünnepség keretében kerülhetne sor, Gitti néni tagja volt az '56-os abai tantestületnek, emiatt is
javaslom ezt az alkalmat.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Buday Margit részére díszpolgári címet adományozzon a Képviselőtestület, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
152/2010. (X. 19.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közösségért kifejtett kimagasló
tevékenységének megbecsülése és tisztelete jeléül díszpolgári címet adományoz Buday Margit abai
lakos számára.

2. Tiszteletbeli abai polgár cím adományozása Varga Csaba részére
Kossa Lajos polgármester:
Szintén Sándor István javasolta a falugyűlésen, hogy Varga Csaba számára tiszteletbeli abai polgár
címet adományozzunk. Ezzel is teljes mértékben egyetértek, Varga Csaba több mint tíz éve segíti az
abai közösséget, többek között aktív alakítója az Abai Társadalmi Szerződésnek és a
Magisztrátusnak.
Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a javaslatot.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Varga Csaba részére tiszteletbeli abai polgár címet adományozzon a
Képviselő-testület, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
153/2010. (X. 19.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közösségért kifejtett kimagasló
tevékenységének megbecsülése és tisztelete jeléül tiszteletbeli abai polgár címet adományoz
Varga Csaba számára.

3. A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése

Intézményben

a

maximális

Kossa Lajos polgármester:
Tömör Zsuzsanna, az iskola igazgatója juttatott el kérelmet a testülethez a maximális
csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése tárgyában.
Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a kérelmet.
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Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény csoportjaiban, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
154/2010.(X.19.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8127 Aba, Béke
tér 1.) kérésére engedélyezi az előterjesztésben szereplő kimutatás szerint a maximális
csoportlétszámtól való eltérést.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: 2010. október 30.

4. A Pro Omikron Kft.-vel és az Alba Airport Kft.-vel kötött szerződés módosítása
Kossa Lajos polgármester:
A Pro Omikron Kft.-vel és az Alba Airport Kft.-vel szerződést kötöttünk a reptéri ingatlan
értékesítésével kapcsolatban, amelynek a határideje október 31-e volt. Mivel a szerződéstervezet
egyeztetése jelenleg is folyamatban van, ezért kérem, hogy a szerződés megkötésére és az azonnali
beszedési megbízás bankhoz történő benyújtására vonatkozó határidőt egyaránt hosszabbítsuk meg
2010. november 30-ig. Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:
155/2010. (X. 19.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pro Omikron Kft-vel és az Alba Airport
Kft-vel kötött szerződés megkötésére és az azonnali beszedési megbízás bankhoz történő
benyújtására vonatkozó határidőt 2010. november 30-ig meghosszabbítja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.
Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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