Iktatószám: P-2702-26/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. november 15. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, 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, hiányzik Pukliné Tündik Tünde
képviselő.
A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2. Az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása
3. A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
4. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (III. 12.) számú
rendelet módosítása
5. Az önkormányzat folyószámlahitel szerződésének meghosszabbítása
6. A jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása
7. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.

1. Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Kossa Lajos polgármester:
Jegyző úr elvégezte a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a testület létszámcsökkentéséből
adódó módosításait. Szükségessé vált a bizottsági struktúra átalakítása, az eddigi öt fős létszámot
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háromra kellett csökkentenünk, év végéig a bizottsági elnökök javaslatára a létszámot tanácskozási
jogú tagokkal fogjuk bővíteni. Két bizottság összevonását kellett kezdeményeznünk, ennek
megfelelően a továbbiakban a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi,
Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Civil
Kapcsolatok Bizottság, a Szociális Bizottság, valamint az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság működik, három-három állandó taggal. Valamennyi képviselőtársam
bizottsági elnökként is tevékenykedik majd.
Az alpolgármesteri tisztség esetében egy társadalmi megbízatású alpolgármester segíti a
polgármester munkáját. A bizottsági hatáskörökre vonatkozó módosítás is elkészült, a pénzügyi és a
településfejlesztési bizottság hatásköre összevonásra került, a többi bizottság hatásköre változatlan
maradt.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2010. (XI. 15.) számú rendelete

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2007. (V. 15.) számú rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2. Az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása
Kossa Lajos polgármester:
A bizottságok tagi összetételében az volt a fő szempont, hogy a lehető legkevesebb változás
történjen a korábbihoz képest. Valamennyi bizottsági elnököt kérem, hogy év végéig tegyen
javaslatot a tanácskozási jogú tagokra. Ezzel egyrészt a korábbi tagokat is be tudjuk vonni a
bizottsági munkába, másrészt lehetőséget ad új tagok részvételére is.
Van valakinek kifogása az ellen, hogy nyilvános ülésen döntsünk a bizottsági tagok személyéről?
(Kifogás nem volt. A jelöltek zárt ülés tartását nem igényelték.)
Javaslom a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének Mercsek Györgyöt, tagjainak Bor
József Dezsőt és Bódás Jánost, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnökének Pukliné Tündik Tündét, tagjainak Kasó Lászlót és Varga Istvánnét, az Oktatási,
Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottság elnökének Bor József Dezsőt, tagjainak Pukliné Tündik
Tündét és Csép Györgynét, a Szociális Bizottság elnökének Varga Istvánnét, tagjainak Pukliné
Tündik Tündét és Szemerey Józsefnét, állandó meghívottnak Greifenstein Jánosnét, Csép
Györgynét, Keszei Zoltánnét, Szűts Szabolcsnét, Tatai Jánosnét és Tündikné Kiss Csillát. Az
Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnökének Kasó Lászlót, tagjainak Bor József
Dezsőt és Demes Sándort javaslom.
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A felkért tagok valamennyien vállalják a megbízatást.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzati bizottságok tagjaira, illetve az állandó meghívottjaira vonatkozó javaslattal
az írásos előterjesztésnek, illetve a szóbeli kiegészítésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az
önkormányzati bizottságok összetételére vonatkozó személyi javaslatokat és a következő
határozatot hozta:
156/2010. (XI. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak az
alábbi személyeket választja meg:
Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság 3 fő
Elnök:
Tagok:

Mercsek György
Bor József Dezső
Bódás János

Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság 3 fő
Elnök:
Tagok:

Pukliné Tündik Tünde
Kasó László
Varga Istvánné

Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága 3 fő
Elnök:
Tagok:

Bor József Dezső
Pukliné Tündik Tünde
Csép Györgyné

Szociális Bizottság 3 fő
Elnök:
Tagok:

Varga Istvánné
Pukliné Tündik Tünde
Szemerei Józsefné

Állandó
meghívottak: Greifenstein Jánosné, Csép Györgyné,
Tatai Jánosné, Tündikné Kiss Csilla

Keszei

Zoltánné,

Szűts

Szabolcsné,
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Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 3 fő
Elnök:
Tagok:

Kasó László
Bor József Dezső
Demes Sándor

3. A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
Kossa Lajos polgármester:
Felkérem Bódás Jánost, Csép Györgynét, Szemerei Józsefnét, Demes Sándort, hogy tegyék le az
esküt.
A tagok letették esküjüket.

4. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.
(III. 12.) számú rendelet módosítása
Kossa Lajos polgármester:
Az előterjesztésnek megfelelően kérem a képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetési
tervünk bevételi és kiadási oldalát is 431 millió Ft-tal emelje meg, két beruházásunk reményeink
szerinti pozitív előrehaladása és idén történő pénzügyi lezárása okán. A norvég-alapos pályázat
esetében 250 millió Ft-tal, a szennyvízberuházás kapcsán pedig 181 millió Ft-tal szükséges
megemelni a költségvetés bevételi és kiadási oldalát.
A norvég-alapos pályázat mindhárom ütemére vonatkozóan megkötöttük a kivitelezői szerződést.
Először az Aba Sámuel Általános Iskola bővítése és tetőtér-beépítése közbeszerzési eljárását tudtuk
lezárni július 14-én, a nyertes pályázó a HBF Építőipari Kft. volt, bruttó 173.832.480 Ft-os vállalási
árral, a tetőtér-beépítéssel már végeztek és jó ütemben halad a bővítés is. A gimnázium épületeinek
megépítésére vonatkozóan augusztus 12-én hagyta jóvá a képviselő-testület a V-DBK Konzorcium
nyertes ajánlatát, nettó 59.950.150 Ft-os vállalási áron. Az építési terület átadása megtörtént, folyik
a kivitelezési tevékenység. Szeptember 8-án döntött a képviselő-testület a Sárvíz Művészeti
Alapiskola kialakítása és a Béke téri iskolaépületek felújítása közbeszerzési eljárás nyerteséről,
mely a HBF Építőipari Kft. lett, bruttó 228.747.999 Ft-os vállalási áron. Mindhárom közbeszerzési
eljárást jóváhagyta az irányítóhatóság, múlt héten megkötöttük a kivitelezői szerződést és
megkezdődtek az építési munkálatok. Kérem a képviselő-testületet, hogy a költségvetés
módosításához járuljon hozzá, hogy a további kifizetéseknek és az Európai Uniós pályázatok
előrehaladásának ne legyen akadálya.
A szennyvízberuházás kapcsán nem csak pozitív fordulatok történtek, de mindenképpen kérem a
képviselő-testületet, hogy minden döntésében nyilvánítsa ki, hogy a beruházás befejezésében
érdekelt. A költségvetésünk módosítása jelzés a kivitelező és a bank felé, hogy abban az esetben, ha
az igazságügyi szakértői vizsgálatok visszaigazolják, hogy a kivitelező felé a szerződésnek
megfelelően és a tételes elszámolást követően tartozása van az önkormányzatnak, akkor ezt a
költségvetésünkből biztosítani fogjuk.
Szeptember óta a kivitelezővel jogi vita alakult ki a nem szerződésszerű teljesítés miatt. A legutolsó
szerződéses határidőre, 2009. szeptember 30-ára nem tudta befejezni a beruházást, hozzáteszem
2010. november 15-ére sem tudta a műszaki átadás-átvétel feltételeit teljesíteni. Ezt írásban is
rögzítettük, több kivitelezői számlát visszaküldtünk, a nem megfelelő teljesítésigazolások és egyéb
tartalmi kifogások miatt, illetve bejelentettük a szerződésből eredő kötbérigényünket. A jogi
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állásfoglalások írásban is lefektetésre kerültek, az érintett önkormányzatokkal egyeztetve levélben
tájékoztatásul megküldtük a kivitelezőnek. Legnagyobb megdöbbenésünkre a kivitelező inkasszót
nyújtott be azon számlák esetében, amelyeknek a teljesítését nem fogadtuk el, illetve a teljes
szerződésszerű teljesítés azóta sem történt meg a kivitelező részéről. Megítélésünk szerint a bank
jogtalanul jegyzett be inkasszót a számláinkra. Ez ügyben több levélváltás történt, a PSZÁF-hez
fordultunk, illetve levelet küldtünk az Önkormányzati Minisztériumhoz, kértük az országgyűlési
képviselő közbenjárását, és holnap az Európai Uniós irányítóhatóságokat is írásban fogjuk
tájékoztatni arról, hogy az Erste Bank jogtalanul érvényesített inkasszót az EU-s alszámláinkra. Úgy
gondolom, ez az eset példa nélküli, és reményeink szerint a szükséges állásfoglalások
megszületésével nagyon gyorsan le is zárul. Az ügyvédünk álláspontja szerint jogilag egyértelmű,
hogy mind a kivitelező, mind a bank jogtalanul járt el. A banknak több levelet írtunk, amelyben
jogszabályokra, tényekre hivatkozva felhívtuk a figyelmüket az eljárásuk törvényellenességére,
azonban ezekre érdemi választ nem kaptunk, csak annyit válaszoltak, hogy a jogi szakértőjük
szerint ők megfelelően jártak el. A kivitelezővel is volt egyeztetés a banknál, ennek eredményeként
elfogadták, hogy igazságügyi szakértővel a teljes beruházást a szerződéssel összevetve, tételesen
felülvizsgáljuk. Erre vonatkozóan valamennyi érintett képviselő-testület meghozta döntését, vagyis
nem járul hozzá a kifizetésekhez addig, amíg az igazságügyi szakértői műszaki felülvizsgálat meg
nem történik. Pénteken a műszaki bonyolítónk által javasolt igazságügyi szakértő csapat a
kivitelező vezetője részéről is elfogadásra került, tehát nincs akadálya a műszaki felülvizsgálatnak.
Amennyiben a kivitelező mégsem fog együttműködni, nekünk akkor is sürgősen el kell
végeztetnünk. Megítélésem szerint a Swietelsky közel 1 milliárd Ft-ot követel jogosulatlanul.
Bízom benne, hogy az igazságügyi szakértői vélemény nagyon gyorsan megszületik, és
megnyugtatóan rendezi valamennyi önkormányzat, de főleg Aba, mint gesztor számára ezt a
kérdést.
Ezért kérem, hogy a rendeletmódosítást hajtsuk végre, hozzáteszem, számomra megdöbbentő ez a
banki magatartás, és a PSZÁF állásfoglalását követően a szükséges lépéseket meg kell tennünk. Jól
látszik a szennyvízberuházás hitele, a folyószámla-vezetés és hitelezés kapcsán is, hogy a bank a
helyzetét jól látva, olyan lépések megtételére akarja az önkormányzatot ösztönözni, amelyet nem
kívánunk megtenni. Még egyszer mondom, a kivitelezőnek az önkormányzatok egy forinttal nem
tartoznak, viszont a jelenlegi készültségi állapotot, a teljesítés minőségét figyelembe véve nagyon
súlyos problémák vannak. Fontos előrelépés, hogy a beruházásban érintett négy önkormányzat
közül három Aba, mint gesztor tevékenységét segíti, ellenben Káloz esetében ez továbbra sem
mondható el. Hamarosan javaslattal szeretnék élni a képviselő-testület felé, hogy ezt a parttalanná
váló vitát Kálozzal más módon közelítsük meg. Egyértelmű, hogy Aba gesztori teendőiből eredően
olyan kiszolgáltatott helyzetbe került, amely által mindhárom érintett társberuházó önkormányzattól
elvárható lenne, hogy segítsen ebből kijutni. Káloz esetében ebből semmi sem látszik, a közös
költségekhez nem járultak hozzá, továbbra is azon az állásponton vannak, hogy addig nem
teljesítenek semmilyen kifizetést Aba felé, amíg a beruházás teljes pénzügyi, műszaki átvilágítása
nem történik meg. Természetesen mi is ezt szorgalmazzuk több mint egy éve, de elsősorban nem a
mi hibánk, hogy eddig nem történt meg. Azért is nehezen elfogadható az álláspontjuk, mert a közös
költségek tekintetében 10 milliós nagyságrendekkel tartoznak és a banki hitelek is aránytalanul
kerültek lehívásra, ami Aba és Káloz tekintetében 100 milliós nagyságrendű. A helyzet nem könnyű,
de az elmúlt hetek a helyzet tisztázása irányába mutatnak, mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy december 31-ig tiszta képet kapjunk arra vonatkozóan is, hogy mely településeken
mi készült el, ez a szerződésszerű teljesítéshez képest összegben mennyit jelent, és semmiféle hitel
rendezéshez nem szabad addig hozzájárulnunk, amíg a banki hitelek aránytalanságát nem szüntetjük
meg. Ezért is tartom furcsának Káloz képviselő-testülete hozzáállását, amikor banki javaslatokat
kérnek és attól teszik függővé a lépésüket. Mindenki számára tisztázott, hogy az ő hiteleik nem
kerültek lehívásra, Abáé viszont igen. A helyzet eljuthat addig, hogy amennyiben a kálozi
képviselő-testület nem jár el tisztességesen, akár évek múlva egy bírósági per keretében kell
igazunkat bizonyítani, de bízom benne, hogy erre nem kerül sor. Olyan helyzet alakult ki, amely
5

felveti, hogy a másik két társtelepülés képviselő-testületével közösen írásban kell tájékoztatunk
tényszerűen Káloz lakosságát, hogy miből és hogyan építette meg az önkormányzat a
szennyvízhálózatot, amely a műszaki tartalom tekintetében egyébként a legjobb a négy település
közül. Talán ez az inkorrekt banki és kivitelezői lépés gyorsítani fogja ezeket a folyamatokat is.
Jelenleg, ha nehezen is, de tudjuk tartani a helyzetet, de november végéig, amennyiben a helyzet
nem oldódik meg és a bank, illetve a kivitelező tartja magát az álláspontjához, nem tehetek mást,
mint az országos nyilvánossághoz fordulok és minden részletet a nyilvánosság elé tárok. Az abai
képviselő-testület lelkiismerete nyugodt lehet, a jogi álláspontot és a pénzügyek jelenlegi állását, a
beruházás településenkénti műszaki készültségét tekintve is nyugodtan nézhetünk bárki szemébe.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A költségvetésről szóló rendelet módosításának valóban két sarkalatos pontja van, az egyik a norvég
beruházás, amely remélhetőleg már rendben befejeződik, a másik a szennyvíz beruházás, ahol
viszont még az is nehezíti a helyzetet, hogy az önkormányzatok között is viták vannak. Örülnék
neki, ha december 31-ig megtörténne a helyzet tisztázása, de tartok tőle, hogy el fog húzódni. Jó
lenne, ha a kálozi testület együttműködőbb lenne a beruházás befejezése érdekében.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2010. (XI. 15.) számú Rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (III. 12.) számú rendelete
módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5. Az önkormányzat folyószámlahitel szerződésének meghosszabbítása
Kossa Lajos polgármester:
Ez a tétel is szerepel a költségvetésünkben, ezt a hitelt idén nem tudjuk visszafizetni, ezért
meghosszabbítását kérjük. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 250 millió Ft-os folyószámlahitel
meghosszabbításához az előterjesztésnek megfelelően járuljon hozzá.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A folyószámlahitel szerződésünket az intézmények további működésének biztosításához meg kell
hosszabbítani. A bizottság javasolja elfogadásra.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
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Kossa Lajos polgármester:
Mivel hitelfelvételről döntünk, az SZMSZ szerint név szerinti szavazást kell tartani.
Aki a határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, hogy igennel, aki nem,
az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Varga Istvánné: igen
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
157/2010. (XI. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámlahitel-szerződés
meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
likviditásának biztosítására, a 2010. és 2011. években fizetendő kötelezettségeinek teljesítése
érdekében, a már érvényben lévő 250 000 000 Ft., azaz kettőszázötven-millió forint összegű
folyószámlahitel-szerződést, és az ahhoz kapcsolódó zálogszerződést a számlavezető ERSTE Bank
Hungary Nyrt. pénzintézettel további 1 évvel meghosszabbítja.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
meghosszabbításához szükséges intézkedések megtételére.

a

folyószámlahitel-szerződés

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

6. A jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Még az előző ciklusban döntöttünk úgy, hogy a jegyzői álláshelyre kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítjuk és a következő testületre bízzuk az új jegyző megválasztását.
Kérem, hogy a jegyző úr által elkészített pályázati hirdetménnyel egyetértve tegyük meg a
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél előbb be tudjuk tölteni a jegyzői álláshelyet.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati hirdetménnyel az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
158/2010. (XI. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Aba Nagyközség
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzői munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi F. u.
12.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§. (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései valamint az 1/2010. (II. 15.)
számú Cafeteria Szabályzat az irányadó.
Pályázati
feltételek:
magyar
állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen előélet,
igazgatásszervezői, vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási
Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés, legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett legalább három éves
gyakorlat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, amely
tartalmazza az eddigi munkakörök, tevékenységek leírását, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget, képesítést igazoló
okiratok másolata, a jegyzői 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 munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 1.
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: a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatról a Képviselőtestület legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi ülésén dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06/22-593-015-ös telefonszámon lehet
kérni.

7. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A Közép-Pannon Zrt. felügyelő bizottsági tagjaként az összeférhetetlenségi szabályok értelmében
kérnem kell a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy továbbra is betölthessem a felügyelő
bizottsági tagságot. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
159/2010. (XI. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Kossa Lajos
polgármester továbbra is a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. felügyelő bizottságának tagja
legyen.
Kossa Lajos polgármester:
A szennyvíz beruházással kapcsolatos bonyolítói és az ügyvédi szerződéseket ismét meg kell
hosszabbítanunk az év végéig, hiszen letelt a negyed év. Javaslom, hogy a bonyolítói szerződést a
korábbi feltételekkel kössük meg, míg az ügyvédi szerződés esetében a korábbi 300.000 Ft+Áfa
helyett 400.000 Ft+Áfa megbízási díjat határozzunk meg, hiszen az elmondottak miatt jelentősen
megnövekedtek az ügyvédi teendők. Úgy gondolom, december 31-ével ezek a megbízások le
fognak zárulni, amennyiben nem sikerül egyezségre jutni, akkor bírósági per lesz a kivitelező és
köztünk, onnantól más jellegű ügyvédi szerződésre lesz szükség.
Aki egyetért azzal, hogy a szennyvíz bonyolítói szerződést az eddigiekkel, azonos feltételekkel
2010. december 31-ig meghosszabbítsuk, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
160/2010. (XI. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba-KálozSárkeresztúr-Soponya szennyvízberuházáshoz kapcsolódó a DSS FM Kft.- vel (1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 44.) megkötött műszaki bonyolítói szerződést az eddigi feltételekkel
megfelelően 2010. december 31-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki bonyolítói szerződés módosításának
aláírására.
Határidő: döntést követően azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az ügyvédi szerződést 400.000 Ft/hó + Áfa megbízási díj módosítással, az
eddigi feltételeknek megfelelően hosszabbítsuk meg 2010. december 31-ig, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
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161/2010. (XI. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba-KálozSárkeresztúr-Soponya szennyvízberuházáshoz kapcsolódó a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda-val (1052 Budapest, Váci u. 24.) megkötött ügyvédi szerződést, 400.000,- Ft/hó +
Áfa megbízási díj módosítással, egyebekben az eddigi feltételeknek megfelelően 2010. december 31ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi szerződés módosításának aláírására.
Határidő: döntést követően azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném felolvasni Arne Behre ebergötzeni polgármester, Willi Behre és Hiltrut Deutsch köszönő
levelét, melyet októberi látogatásuk után küldtek: "Ezúton szeretnénk még egyszer szívből
köszönetet mondani a számunkra nyújtott vendégbarátságért, és Téged arra kérni, hogy ezt az
összes közreműködőnek továbbadni. A lehető legjobb volt az ellátásunk, csodálatos napokat és
rendkívüli programokat élhettünk meg nálatok. Az időjárás és a jóisten is kegyes volt hozzánk,
minden kerek volt, örömteli, szép rendezvényekben volt részünk. Minden velünk utazó nagyon
boldog volt, meg volt elégedve. Kedves Lajos, nagyon örültünk annak, hogy ilyen jól fogadtatok,
még gyakran fogunk erre gondolni és róla beszélni. Szeretetteljes üdvözlettel mindenkinek, minden
dologért, Dolinka Zsoltnak is, aki olyan nagyszerűen tolmácsolt nekünk és gondoskodott rólunk
Budapesten és azt olyan közel hozta hozzánk. Ezáltal a barátság a településeink között tovább
erősödött és már előre is örülünk annak, hogy ezt 2013-ban viszonozni tudjuk majd. Mielőbbi és
szeretetteljes üdvözletekkel mindenki nevében!"
Szeretném a testületnek, minden családnak, aki segített a vendégek ellátásában és valamennyi
közreműködőnek megköszönni a segítséget, valóban nagy élmény volt az együtt töltött három nap.
Szeretném megkérni alpolgármester urat, nyilatkozzon arról, hogy tiszteletdíj nélkül kívánja ellátni
az alpolgármesteri tisztséget.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az SZMSZ-nek megfelelően társadalmi megbízatásban, tiszteletdíj nélkül látom el az
alpolgármesteri tisztséget.
Kossa Lajos polgármester:
Hivatkozva a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 8. § (3) bekezdésre, javaslom a
Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy állítson fel egy Közbeszerzési Bírálóbizottságot a törvényi
feltételek maradéktalan teljesítése érdekében. Aki egyetért azzal, hogy a Közbeszerzési
Bírálóbizottság elnöke Mercsek György, tagjai Pukliné Tündik Tünde és Bódás János legyenek
valamint, hogy tanácskozási joggal minden bírálóbizottsági ülésre Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
is meghívásra kerüljön, kérem emelje fel a kezét.

10

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
162/2010. (XI. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének és tagjainak az
alábbi személyeket választja meg:
Közbeszerzési Bírálóbizottság 3 fő
Elnök:
Tagok:

Mercsek György
Pukliné Tündik Tünde
Bódás János

Állandó meghívott: Dr. Pőcze Ferenc
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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