Iktatószám: P-1-2/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. december 21. napján tartott
közmeghallgatással egybekötött nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné
Varga Istvánné képviselők

Tündik

Tünde,

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. Beszámoló

Aba

Nagyközség

Önkormányzata

és

intézményei

2010.

évi

költségvetésének ¾ évi végrehajtásáról
2. A folyamatban lévő és befejezett beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések
ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentés megtárgyalása
3. A polgármesteri hivatal személyi juttatásokkal való gazdálkodásának ellenőrzéséről
szóló belső ellenőri jelentés megtárgyalása
4. Aba Nagyközség által fenntartott oktatási-nevelési intézmények gazdálkodásának
szabályszerűségi ellenőrzéséről, valamint a személyi juttatásokkal való gazdálkodás
vizsgálatáról – kiemelten a kinevezések, nyilvántartások jogszabályoknak való
megfelelésére – szóló belső ellenőri jelentés megtárgyalása
5. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló
koncepció elfogadása
6. A hulladékszállítási díj 2011. évi mértékének meghatározása
7. Energia menedzsment megbízási szerződés jóváhagyása
8. A Radar Könyvvizsgálói Kft. 2010. évi beszámoló felülvizsgálatára vonatkozó
ajánlatának megtárgyalása
9. A szennyvízberuházás műszaki felülvizsgálatára vonatkozó szakértői ajánlat
megtárgyalása
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10. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a katasztrófavédelmi,
polgári védelmi feladatokról
11. 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. Beszámoló Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi
költségvetésének ¾ évi végrehajtásáról
Borza Anita pénzügyi osztályvezető:
Az önkormányzat költségvetésének ¾ évi végrehajtása során a bevételek teljesítése 38%, a
kiadásoké 37%. Ez nem a ¾ éves aránynak megfelelő, mivel a beruházások közül néhány nem
az idei évben fog teljes összegben realizálódni, hanem áthúzódik a következő évre. A helyi
adóknak fontos szerepe van az önkormányzat költségvetésében, ezek a helyi iparűzési adó
kivételével az előirányzatoknak megfelelően teljesültek. A központosított előirányzatok tételei
közül az elmúlt negyedévben az alapfokú művészetoktatás és az EU önerőalap támogatása
jogcímek teljesültek. A működési kiadásaink az előirányzatoknak megfelelően teljesültek.
A TÁMOP-os és TIOP-os pályázatok megvalósulása jelenleg folyamatban van, a
Kompetencia alapú oktatás megvalósítása pályázat augusztus 31-én zárult le, a laptop
pályázat pedig az év végén fog, a felnőttképzéses és könyvtár pályázatok a következő évben is
folytatódnak. A felhalmozási költségvetés legnagyobb tétele a norvég beruházás három
pillére, melynek során az oktatás intézmények felújítására és bővítésére kerül sor. Ennek
pénzügyi része az év negyedik negyedévében fog teljesülni, legalábbis ami az idei évre
előirányozható. A beruházás mindhárom pillére elkezdődött és 2011. április 30-ig megvalósul,
a pénzügyi elszámolása pedig 2011. első félévében történik meg.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Közel vagyunk már az év végéhez és elmondhatjuk, hogy egy nagyon nehéz gazdasági évet
zárunk le hamarosan, és a jövő év sem lesz egyszerű, rengeteg feladat vár ránk a következő
évben is. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének ¾ évi végrehajtásáról szóló
beszámolóval az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
beszámolót és a következő határozatot hozta:
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187/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 6/2010. (III. 12.)
számú rendelettel elfogadott 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
szóló beszámolót az 1-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az
önkormányzat és intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
Teljesített bevétele III. negyedévben:
Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása III. negyedévben:

2 395 981 ezer Ft
909 026 ezer Ft
2 395 981 ezer Ft
884 392 ezer Ft

Módosított létszám előirányzata:

123 fő

Teljesített létszáma III. negyedévben:

123 fő

2. A folyamatban lévő és befejezett beruházásokkal kapcsolatos
közbeszerzések ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentés
megtárgyalása
Nagy András Botond jegyző:
A B.Audit Kft. 2010. májusában belső ellenőrzést végzett a folyamatban lévő, valamint
befejezett beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések szabályszerűségével kapcsolatban. Az
ellenőrzés kiterjedt az önkormányzat közbeszerzési szabályzatára, a közbeszerzési tervekre,
valamint a lezárt és folyamatban lévő beruházásokból az alábbiakra: Béke téri iskola
felújítása, Fórum étterem felújítása, a volt Községháza átalakítása Teleházzá, az Aba Sámuel
Általános Iskola tetőterének beépítése, a nagyközség központjának rehabilitációval
egybekötött fejlesztése I-es és II-es komponense. A jelentés megállapította, hogy a
közbeszerzési szabályzat és az éves közbeszerzési tervek határidőre, rendben elkészültek.
Kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, pl. az utóellenőrzés során nem minden esetben
álltak rendelkezésre a belső ellenőrzés számára a közbeszerzési ajánlatok, valamint egy
esetben a nyilvántartás nem volt pontos. A belső ellenőrzést végző cég előirányozta, hogy
ezeket a hiányosságokat jövőben az önkormányzat szüntesse meg.
Kossa Lajos polgármester:
Annyival egészíteném ki jegyző urat, hogy egy esetben csak a nyertes ajánlattevő ajánlata volt
megtalálható, illetve az összeférhetetlenségi nyilatkozat hiányzott, egyébként mindent
szabályosnak és törvényesnek talált a belső ellenőrzés.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a jelentést, tanulva a hibákból a jövőben nagyobb
odafigyeléssel kell végezni a munkát, ezzel a kiigazítással elfogadásra javasolja a jelentést.
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A vizsgálatból kiderül, hogy ez egy elég régen elfogadott szabályzat és több jogszabálymódosítás is történt azóta. Javaslom, hogy jegyző úr tekintse át a közbeszerzési
szabályzatunkat, hogy minden tekintetben megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.
Nagy András Botond jegyző:
Természetesen.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy jegyző úr az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatát 2011. február 28-ig vizsgálja felül, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
188/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a B-Audit Kft. által a
folyamatban
lévő
és
befejezett
beruházásokkal
kapcsolatos
közbeszerzések
szabályszerűségével kapcsolatban végzett belső ellenőrzés megállapításaira vonatkozó
intézkedési tervről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő és befejezett
beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések szabályszerűségével kapcsolatban
elkészített belső ellenőri jelentést, és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet elfogadja
és utasítja a jegyzőt, hogy a tervben foglalt intézkedéseket folyamatosan végezze el.
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 2011. február 28-ig vizsgálja felül.
(Intézkedési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Felelős: Nagy András Botond
Határidő: 2011. február 28.

3. A polgármesteri hivatal személyi juttatásokkal való gazdálkodásának
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés megtárgyalása
Nagy András Botond jegyző:
A belső ellenőrzést végző cég 2010. októberében elvégezte a polgármesteri hivatal személyi
juttatásokkal kapcsolatos ellenőrzését. A jelentés szerint a nyilvántartás pontos, naprakész, az
ügyintéző végzettsége megfelelő a feladatkör betöltésére. Általános hiba, hogy sok esetben
hiányzik a jogviszony beszámítási okirat. Ennek oka, hogy a Magyar Államkincstár által
használt nyilvántartási program a korábbi években ezt az okiratot nem tudta elkészíteni.
Minden esetben, az egyes jogviszonyokat áttekintve megállapítható, hogy az okirathoz
szükséges jogviszony-igazolások, munkakönyvek, munkáltatói igazolások rendelkezésre
állnak és a hiányt lehet pótolni. Egy esetben hiányzott a köztisztviselő érettségi
bizonyítványának hiteles másolata, ez pótlásra került. Kifogásolásra került, hogy igazgatási
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osztályvezető-helyettesként van munkaköri leírása az egyik dolgozónknak, ami nem felel meg
a valóságnak, mert ilyen munkakör nincs az önkormányzatnál, ennek módosítását
indítványozta a jelentés.
Összességében megállapítható, hogy a nyilvántartás pontos, a kisebb hibák rövid időn belül
kijavíthatók.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a jelentést, a csekély hiányosságokat pótolva elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az írásos határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
189/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban a
személyi juttatásokkal való gazdálkodás ellenőrzéséről, kiemelten a kinevezések,
nyilvántartások jogszabályoknak való megfelelése vonatkozásában végzett belső
ellenőri jelentést és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja és utasítja a jegyzőt, hogy a tervben foglalt intézkedéseket
határidőre végezze el.
(Intézkedési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Felelős: Nagy András Botond
Határidő: 2010. december 31.

4. Aba Nagyközség által fenntartott oktatási-nevelési intézmények
gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről, valamint a személyi
juttatásokkal való gazdálkodás vizsgálatáról – kiemelten a
kinevezések, nyilvántartások jogszabályoknak való megfelelésére –
szóló belső ellenőri jelentés megtárgyalása
Nagy András Botond jegyző:
A Vincent Auditor Kft. 2010. nyarán végezte el a belső ellenőrzést. A jelentés
szabályzatokkal, leltárakkal, leltározási szabályzattal foglalkozó része megállapította, hogy az
önkormányzat a szabályzatok elkészítésének eleget tett, azonban szükséges felülvizsgálatuk
és a jelenlegi jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosításuk. Néhány esetben
leltárak hiányoznak, ezeket pótolni szükséges. A jelentés másik része az önkormányzat egyes
intézményeinél dolgozók jogviszonyait taglalja részletesen. Néhány esetben hiba történt a
besorolásoknál, a várakozási idő csökkentésénél, ezek felülvizsgálata szükséges, illetve
hiányzott az oklevelek, diplomák hiteles másolata, melyek időközben már pótlásra kerültek.
A jelentés javasolja tehát – illetve intézkedési tervet is tartalmaz - a szabályzatok
felülvizsgálatát és minden dolgozóra vonatkozóan a kinevezési okiratok, a jogviszony
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besorolás áttekintését és felülvizsgálatát 2011. január 31-ig.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Főleg az iskolánál van probléma a besorolások kapcsán, melyet rendezni kell január 31-ig,
majd tájékoztatni a képviselő-testületet az elvégzett munkáról. Nem értem, miért csak most
került sor a jelentés megtárgyalására.
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a jelentést a képviselő-testületnek azzal, hogy
2011. január 31-ig megtörténik a hiányosságok pótlása és az átsorolások módosítása.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
A személyi anyagok vizsgálata szúrópróbaszerűen történt az általános iskolánál és a
gimnáziumnál. A pedagógusoknak hétévenként kötelező továbbképzésen kell részt venniük és
ennek sikeres teljesítésével egy évvel csökkenthető a várakozási idő, ezt nem vette figyelembe
néhány esetben az ezt kezelő dolgozó. Az intézkedési tervben szereplő hiányosságok egy
részét már pótoltuk, illetve a hibákat kijavítottuk, a hátralevőket pedig január 31-ig
megtesszük. Az átvilágító cég nagyon együttműködő, néhány esetben utólag nekünk adott
igazat bizonyos megállapításaival szemben.
Kossa Lajos polgármester:
Az iskolánál úgy látom, nagyon sok hiba történt a besorolásoknál, a fizetéseket visszamenőleg
rendezni kell, véleményem szerint nagyon gondatlanul végezték munkájukat a felelősök.
Kérem igazgató urat, hogy tájékoztassa a tantestületet erről és hogy kik végezték ezt a
munkát, valamint részletes megoldási javaslatot dolgozzon ki a fizetések rendezésére. Súlyos
besorolási problémákra derült fény, szeretném, ha felvállalnák a felelősséget azok, akik ezt
tették. Ha nincs ez a belső ellenőri jelentés, ki tudja, mikor derült volna ki.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért - azzal a kiegészítéssel, hogy a feladat elvégzésre kiírt
határidő 2011. január 31 – kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
190/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközség által
fenntartott Oktatási-nevelési Intézmények gazdálkodásának szabályszerűségi
ellenőrzéséről, valamint a személyi juttatásokkal való gazdálkodás vizsgálatáról,
kiemelten a kinevezések, nyilvántartások jogszabályoknak való megfelelése
vonatkozásában végzett belső ellenőri jelentést és az ahhoz kapcsolódó intézkedési
tervet az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja és utasítja a jegyzőt, hogy a tervben
foglalt intézkedéseket határidőre végezze el.
(Intézkedési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Nagy András Botond jegyző, Intézményvezetők
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5. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei
költségvetéséről szóló koncepció elfogadása

2011.

évi

Borza Anita pénzügyi osztályvezető:
Ismertetem az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetésének főbb pontjait. A
költségvetési törvényjavaslatban több olyan tétel is szerepel, amely kedvezőtlenül
befolyásolja az önkormányzat jövő évi gazdálkodását, ilyen az intézményi társulások által
fenntartott intézményi támogatás, amely csak a következő év első nyolc hónapjára jár, ezt
követően megszűnik. A kollégiumi feladatok ellátására kapott támogatás ugyancsak
megszűnik, az eddigi két jogcím helyett csak egy lesz elérhető az év utolsó négy hónapjában.
Központosított előirányzatként eddig pályázni lehetett az alapfokú művészetoktatás
támogatására, ez idén csaknem 2 millió Ft bevételt jelentett, jövőre ez a támogatási forma is
megszűnik.
Az intézmények működtetését és fenntartását az ideihez hasonlóan tervezi az önkormányzat
2011-ben is, vagyis továbbra is az intézményi társulások fenntartása javasolt és szükséges,
mivel az önkormányzat a kistérségi normatívákra csak abban az esetben jogosult, ha társulási
formában tartja fenn oktatási intézményeit. Ugyan csökken a normatív támogatások összege,
de még így is kedvezőbb ilyen formában fenntartani az intézményeket. A működési kiadások
tekintetében béremelést nem tervezünk, a dologi kiadásoknál infláció mértékű emelkedéssel
számolunk. A koncepció számszaki része tartalmazza a jelenleg is futó pályázatainkat, a ¾
éves beszámolóban elmondottak érvényesek itt is. A Norvég pályázatból megvalósuló
beruházás bevételi és kiadási oldalon is jelentős tételt képez majd, a pénzügyi lebonyolítás és
a támogatások lehívása is a következő évben történik meg.
A következő évben is a legfőbb feladat az önkormányzat és az intézmények működésének és
likviditásának biztosítása. A hiány mértékének csökkentésére a költségvetés készítéséig
mindenképp valami megoldást kell találnunk.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A 2011. évi költségvetésről szóló koncepció az alapja a jövő évi költségvetésnek. Jövőre is
nagyon megfontolt gazdálkodást kell folytatnunk, elsődlegesen az intézmények működését
kell biztosítanunk. A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra a koncepciót.
Kossa Lajos polgármester:
A 2011-es év semmilyen tekintetben nem lesz könnyebb az elmúlt éveknél. A jelenleg
mutatkozó hiány csökkentésére a következő lehetőségeket látom: a szennyvízberuházás
elszámolási vitáinak rendezése kapcsán jelentős összeggel módosulhat a költségvetésünk, az
önkormányzati tartozások és az aránytalanul lehívott hitelek rendezése után a költségvetési
helyzetünk és a likviditásunk is javulhat. Egy következő napirend kapcsán még lesz szó arról,
hogy milyen lépéseket kell megtennünk az elszámolási vita lezárásához.
Az oktatási-nevelési intézmények esetében, bár 2011. szeptemberétől csökken a kiegészítő
normatíva, de a következő tanévtől is jelentős összeg - 36 millió Ft - illeti meg az
önkormányzatunkat a társulás kapcsán. Soponya önkormányzatával kötött megállapodás
alapján két intézményfenntartó társulás működik. A társulási megállapodás megkötésekor
illetve módosításakor is, amikor megváltoztattuk az óvoda esetében a székhely intézményt,
Aba komoly gesztusokat tett Soponya önkormányzata felé, összehasonlítva más
gyakorlatokkal nagyobb önkormányzatként plusz normatíva felosztásánál illetve a költségek
elszámolásánál komoly gesztusokat tettünk.
A Swietelsky Kft - álláspontunk szerint jogtalanul - inkasszót nyújtott be az abai
önkormányzat, mint gesztor számlájára, a bank az inkasszót befogadta és nemcsak a
költségvetési számlánkra, hanem a különböző EU-s alszámlákra vonatkozóan is, így több
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mint 26 millió Ft-ot inkasszáltak le. A kialakult helyzetről az érintett önkormányzatokat
tájékoztattuk, a gesztori megállapodás alapján a felmerült költségeket az érintett
önkormányzatoknak a beruházás arányainak megfelelően viselniük kell, ezért mindhárom
önkormányzathoz levelet intéztünk és kértük, hogy a 26 millió Ft rájuk eső részét utalják át
önkormányzatunkhoz, természetesen a PSZÁF döntését követően - amely remélhetőleg az
eredeti állapot visszaállítására fog vonatkozni - ezt az összeget visszautaljuk számukra.
A kialakult helyzet annyiban érinti az intézményi társulásokat, hogy az elmúlt időszakban
nem tudtuk kifizetni a soponyai iskola társulás számláit. Polgármester úrral egyeztettünk
arról, hogy amennyiben átutalják számunkra a gesztori megállapodás szerinti
költséghányadot, akkor ebből rendezzük a kifizetetlen számlákat és elmaradt személyi
juttatásokat a soponyai iskola tekintetében. A soponyai testület egy rendkívüli ülésen
megtiltotta a pénz átutalását és felszólította az abai önkormányzatot az iskola fenntartói
társulási tartozások december 31-ig történő kifizetésére, ellenkező esetben kilátásba helyezte
az intézmény fenntartói társulás felmondását.
A kifizetetlen számlák tekintetében továbbra is fenntartjuk, hogy amennyiben megkapjuk a
minket jogosan megillető pénzeket, akkor ezeket kifizetjük, más tekintetben a soponyai
képviselő-testület olyan követeléseket is támasztott az abai képviselő-testülettel szemben,
mint tartozás, amelyet a pénzügyi osztályvezető asszonnyal egyeztetve nem tartunk jogosnak.
Kértem, hogy részletes elszámolás történjen, a találkozón a soponyai jegyző asszony és
munkatársai nem álltak konstruktívan a kérdéshez. Úgy gondolom, a számok egyértelműek,
nekünk nincsenek olyan tartozásaink, amelyeket a soponyai önkormányzat követel.
Amennyiben Soponya egyoldalúan ezt a társulást felmondja, akkor intézkednünk kell, hogy a
kistérségi normatívát a továbbiakban is megkapjuk, vagyis más kistérségbeli intézménnyel
kell társulnunk. A költségvetési törvény mellékletében található feltételek alapján Aba nem jár
rosszul, ha Soponya felmondja a szerződést. Az abai óvoda esetében továbbra is biztosítani
tudjuk a tagintézményi normatívát, az iskola esetében a bejáró gyermekekre, illetve a busszal
közlekedő gyermekekre kapunk jelentős kistérségi normatíva-kiegészítést, ez is biztosítható,
ha tudunk más társuláshoz csatlakozni. A jelenlegi szabályozás szerint, ha új társuláshoz
csatlakozik egy önkormányzati oktatási-nevelési intézmény, az iskolás gyermekek esetében
csak akkor jár a kistérségi tagintézményi normatíva, ha megszüntetik az adott településen a 78. osztályt. Ezért tartom súlyosnak és meggondolatlan a soponyai testület döntését, mivel
nehéz helyzetbe kerülnek a társulás felmondásával, egyetlen lehetőségként az óvodával
csatlakozhat tagintézményként egy másik önkormányzathoz és akkor az óvodába járó mintegy
hetven gyermek után kapja meg a normatívát, ami milliós nagyságrendekkel kevesebb az
eddiginél, hiszen jelenleg felezzük a normatívát. Az iskola esetében csak akkor tudnak a
gyermekek után plusz támogatást megigényelni, ha megszüntetik a településen a 7-8. osztályt.
Közös pályázataink voltak, vannak folyamatban, amelyeket gesztor önkormányzatként
nyertünk és ebből biztosítottunk támogatási lehetőséget a soponyai intézményeknek is, ezek
utóéletéről is, jogszabályi keretek között, meg kell állapodnunk. Sajnos, egyre inkább
jellemző, akár a szennyvíz beruházás kapcsán is, hogy nem teljesítik az önkormányzatok a
megállapodásokban foglalt kötelezettségeiket. Az is súlyos kitétele a soponyai döntésnek,
hogy amennyiben nem fizetjük ki a tartozásainkat az iskolát illetően, úgy ők nem teljesítik a
kötelességüket az abai óvoda tekintetében. Számomra érthetetlen Soponya hozzáállása, hiszen
Aba nem szándékosan nem teljesíti a megállapodásban foglalt kötelezettségeit, hanem azért,
mert Soponya, Sárkeresztúr és Káloz önkormányzata nem tesz eleget a gesztori
megállapodásban foglalt kötelezettségének. Kérem a soponyai testületet, hogy hasonló
drasztikus lépések megtétele előtt tartson a két testület együttes ülést. Többször egyeztettem
pénzügyi osztályvezető asszonnyal a követelésekről, az ő határozott véleménye, hogy a
követelt normatíva elmaradásokkal nem tartozunk Soponyának. Meggondolatlanságnak
tartom, hogy a soponyai hivatal az abai hivatallal történő egyeztetés nélkül ezeket a számokat
beterjesztette.
Januárban meg kell születnie a hiteleink átstrukturálása, a reptéri ingatlanok hasznosítása
kapcsán azoknak a döntéseknek, amelyek a 2011. évi költségvetési hiányunkat megszüntetik.
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Az előző évekhez képest annyival könnyebb helyzetben vagyunk, hogy folynak azok a
beruházások, amelyeket be kell fejeznünk 2011-ben, a Norvég alapos pályázatban vállalt
kötelezettségünknek határidőre eleget tudunk tenni, ehhez biztosítani kell az önrészt, a
szennyvíz kapcsán pedig remélhetőleg megtörténik a pénzügyi és műszaki lezárás.
Kérem a testülettől a koncepció jóváhagyását és továbbra is próbáljunk higgadtan tárgyalni az
érintett önkormányzatokkal a problémákról. Sajnos nem látom pozitívan az intézményi
társulással kapcsolatos helyzetet, fel kell készülnünk rá, hogy 2011. június 30-ával
megszűnik. Még időben vagyunk, 2011. március 31-ig kell meghozni a szükséges döntéseket
a jövőbeni társulással kapcsolatban.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester
Aki a 2011. évi koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
191/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta Aba Nagyközség Önkormányzata és
intézményei 2011. évi költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza.
1. A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei a 2011. évi
költségvetése koncepcióját az 1-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá,
megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:
bevételi előirányzata:
kiadási előirányzata:
létszám előirányzata:

2 114 961 ezer Ft
2 193 883 ezer Ft
123 fő

2. A Képviselő-testület - az előzetes számítások szerinti - 78 922 ezer Ft összegű
költségvetési hiányára a következő évi költségvetési javaslatban megoldást kell
találnia az önkormányzatnak a működés biztonsága és a likviditás biztosítása
érdekében.
3. A Képviselő-testület feladatul szabja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010.
évi elemi költségvetésének teljes körű áttekintését, egyben felkéri a Polgármestert,
hogy a Képviselő-testület 2011. februárjában esedékes ülésére készítsen javaslatot az
akkorra már ismertté váló, 2011. évi költségvetési törvényben foglalt előírások és a
felülvizsgált elemi költségvetések alapján a 2011. évi költségvetési rendelet
megalkotására, a működési és felhalmozási hiány kezelésének módjára.
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Felelős: Kossa Lajos Polgármester
Nagy András Botond jegyző
Intézményvezetők
Határidő: 2011. februári képviselő-testületi ülés
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6. A hulladékszállítási díj 2011. évi mértékének meghatározása
Kossa Lajos polgármester:
A Depónia Kft. megküldte a jövő évre vonatkozó, 4,4%-os díjemelkedést tartalmazó
javaslatát, vagyis 60 l-es edény esetében ürítésenként nettó 154-ről 161 Ft-ra, 110 l-esnél 270ről 282 Ft-ra, 120 l-esnél 292-ről 305 Ft-ra, 1.100 l-es esetében 2063-ról 2.154 Ft-ra
emelkedik, a zsák díja 240 Ft lenne.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság áttekintette a 2011. évre vonatkozó hulladékszállítási díj javaslatot, a 4,4%-os
emelést elfogadható, inflációkövető mértékűnek találta, így a bizottság elfogadásra javasolja.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2011. évi hulladékszállítási díjakat tartalmazó rendelettel az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
14/2010. (XII. 21.) számú Rendelete
a helyi környezet védelméről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004.(V.1.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

7. Energia menedzsment megbízási szerződés jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A Get Energy Magyarország Kft. felajánlotta, hogy az önkormányzat valamennyi
intézményének energiaszámláit átvizsgálja és ha túlszámlázás történt, akkor megteszi a
szükséges intézkedéseket az összeg visszaszerzésére. A megbízási szerződés szerint, ha
visszamenőleg feltár a cég ilyen túlszámlázást, akkor a megtakarítás 50%-a illeti meg őket,
egyébként a tevékenysége ingyenes.
Javaslom a megbízási szerződés aláírását, hiszen az energia-beszerzés területén több
alternatíva áll az önkormányzat rendelkezésére, ennek első lépése lenne a számlák
átvizsgálása, ezt követően pedig megvizsgálhatjuk a szolgáltató váltás lehetőségét.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság szükségesnek tartja az intézmények energiaszámláinak áttekintését, az
energiafelhasználás ésszerűségét és a cég pl. a világítás és fűtés hatékonyságának javítására is
tud pályázatot benyújtani, ezért a bizottság elfogadásra javasolja a megbízási szerződést.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
10

Kossa Lajos polgármester:
Aki az energia menedzsment megbízási szerződés tartalmával illetve megkötésével az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
192/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízási
szerződést köt a Get-Energy Kft.-vel (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31. cégj: 01-09932504) az Önkormányzat által fenntartott intézmények kifizetett energiaszámláinak
felülvizsgálata végett. A megbízási díj mértéke a Get Energy Kft. közreműködése
következtében visszafizetett bruttó túlfizetés 50%-ának megfelelő összeg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
(megbízási szerződés tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

8. A Radar Könyvvizsgálói Kft. 2010. évi beszámoló felülvizsgálatára
vonatkozó ajánlatának megtárgyalása
Kossa Lajos polgármester:
A Radar Kft. tavalyi áron, 280.000 Ft+áfa áron vállalja a 2010. évi beszámoló felülvizsgálatát,
ehhez kérem a testület jóváhagyását.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Több éve ezzel a céggel van kapcsolatunk, az összeget a bizottság reálisnak tartja, ezért
elfogadásra javasolja a Radar Kft. ajánlatát.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2010. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatával a Radar
Könyvvizsgálói Kft-t bízzuk meg 280.000 Ft + Áfa vállalási díj ellenében, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
193/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Nagyközség Önkormányzata 2010.
évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatot és az alábbi
határozatot hozza:
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Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a RADAR Könyvvizsgálói Kft-t
Aba Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatával.
A képviselő-testület a megbízási díjat az előzetes árajánlat szerint 280.000 Ft+ÁFA összegben
fogadja el.
A képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Határidő: azonnal

9. A szennyvízberuházás műszaki felülvizsgálatára vonatkozó szakértői
ajánlat megtárgyalása
Kossa Lajos polgármester:
A Swietelsky Kft. új üzletág-igazgatója, az érintett önkormányzatok, a megbízott ügyvéd és
műszaki bonyolító részvételével októberben egyeztetést tartottunk, ahol részeredményként
egyetértettünk abban, hogy szükséges az elkészült hálózat teljes műszaki felülvizsgálata, a cég
és az önkormányzatok közösen bíznak meg műszaki igazságügyi szakértőket a munka
elvégzésével. Strábel József műszaki bonyolító javaslatára két szakértő adott ajánlatot, dr.
Dulovics Dezső egyetemi docens, vízépítő mérnök, igazságügyi szakértő települési
szennyvízelvezetés és -tisztítás szakterületen és Bartók Miklós okleveles vízépítő mérnök,
közműfenntartási szakmérnök, szennyvízelvezetés szakértő. A kivitelező és az
önkormányzatok is egyetértettek a személyükkel.
Az eredeti megállapodás szerint a kivitelező és az önkormányzatok közösen viseli a műszaki
szakértői költségeket 50-50%-ban, az önkormányzatok között pedig a gesztori megállapodás
szerint oszlanak meg a költségek.
A szakértőktől a következőkre várunk egzakt válaszokat: Aba és térsége szennyvízcsatorna
beruházás összességében a vizsgálat napján alkalmas-e a műszaki átadás-átvételre,
amennyiben igen, mikor érte el ezt a készültséget, hiány- és hibalista beárazott összeállítása,
az elvégzett munkák a vízjogi engedélyeknek, terveknek és szabványoknak, egyéb
előírásoknak megfelelően I. osztályú minőségben készültek-e, ha nem, melyek ezek az
eltérések, a szerződésben előírt összes vállalását teljesítette-e a vállalkozó, mérések,
jegyzőkönyvek, bizonylatok, dokumentációk, naplók.
A két szakértőnek átadtam a rendelkezésünkre álló anyagok jelentős részét, ami alapján
elkészítették ajánlatukat. Ebben mérnöki munkanapra lebontva szerepel a vállalási ár,
összesen 8.768.000 Ft + áfa összegben, február vége, március közepéig szeretnénk, ha
elkészülne a szakértői vélemény.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az ajánlat tartalmát fogadja el és vállaljuk a ránk eső
összeg biztosítását.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az Aba és térsége csatorna-hálózatának műszaki felülvizsgálatára vonatkozó
szakértői munkatervben foglaltakkal, illetve egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség képviselőtestülete az érintett felek előzetes megállapodásának megfelelően a 8.768.000 Ft + áfa
vállalási díj ráeső részét a költségvetésében biztosítja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
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javaslatot és a következő határozatot hozta:
194/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért az
Aba és térsége szennyvízcsatorna-hálózatának műszaki felülvizsgálatára vonatkozó szakértői
munkatervvel, és az érintett települések, valamint a beruházás kivitelezőjének előzetes
megállapodása, továbbá a gesztori megállapodás alapján a 8.768.000 Ft + Áfa vállalási díj
ráeső részét a költségvetésében biztosítja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

10.A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a
katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokról
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki elfogadja a beszámolót, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
195/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
elkészített a katasztrófa- és polgári védelmi feladatokról szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.

11. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A Fejérvíz Zrt. levélben tájékoztatta az érintett önkormányzatokat, hogy a jövő évre
vonatkozó üzleti tervüket 2011. március 1-ig fogják elkészíteni és ezt követően küldik meg a
víz- illetve szennyvízdíj javaslataikat. Az ebből eredő bevételkiesést saját hatáskörben
kezelik, a díjakat nem érinti.
Kérem a testületet, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjak
megállapításáról szóló 18/2009. sz. rendelet hatályát 2011. március 31-ig hosszabbítsa meg.
Aki egyetért a rendelet hatályának 2011. március 31-ig történő meghosszabbításával, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
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Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2010. (XII. 21.) számú Rendelete
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjának megállapításáról szóló
18/2009.( XII. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kossa Lajos polgármester:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. levelében arról tájékoztatott, hogy a saját
tőke törvényi előírásoknak megfelelő szintre való feltöltéséhez 7.408.000 Ft pótlólagos
befizetés szükséges, mely összeget a részvényeseknek a tulajdoni hányad arányában kell
befizetniük. Ennek értelmében Aba Nagyközség Önkormányzatát 25.000 Ft pótlólagos
befizetés terheli, ehhez kérem a testület jóváhagyását.
Aki egyetért ezzel, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
196/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul 25.000,-Ft pótlólagos befizetés teljesítéséhez
a saját költségvetésének terhére a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő
és Közszolgáltató Zrt. jegyzett tőkéjének megemelése céljából.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
A Fórum étterem üzemeltetője, Kovács István kérelmezte - mivel a gimnázium tanulói
szeptembertől átmeneti megoldásként a Fórum étterem söntés helyiségében nyertek
elhelyezést és ez számára plusz költséget jelent - a bérleti díjának 120.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra
mérséklését. A pénzügyi bizottság támogatja a javaslatot. Kérem a képviselő-testület
jóváhagyását a bérleti díj csökkentéséhez.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
197/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kovács Istvánné a Kovács és Társa
Kft. ügyvezetőjének kérelmére, a Fórum Étterem bérleti díját 2010. szeptember 1. naptól
kezdődően havi 80.000,-Ft,-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának
aláírására.
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Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Ma a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának ülésén megtárgyaltuk a kistérség jövő
évi költségvetési koncepcióját. Részben már ejtettem róla szót, hogy az oktatási intézmény
fenntartó társulások esetében milyen kistérségi támogatások segítik a helyi önkormányzatok
működését. Jó hír, hogy a szociális feladatok ellátása tekintetében a kistérség által biztosított
normatíva ellenében a Jobb Otthon Alapítvány jövőre is tudja biztosítani a törvényben előírt
feladatok ellátását.
A Magyar Villamosművek Zrt. közreműködésével komoly fejlesztés valósult meg a kistérségi
szélessávú internet hálózat központjában, amely lehetővé teszi az internet szolgáltatás
minőségének javulását, az eddigiek helyett 1, 2, 5, 10 és 15 MB csomagokat tud
rendelkezésre bocsátani és jelentős díjcsökkenés is várható. A többi szolgáltatóval szemben a
kistérségi szélessávú hálózatot üzemeltető cég fogja a legkedvezőbb ajánlatot adni, bízva
abban, hogy ez új előfizetőket is magával hoz majd. Internet + kábeltévé előfizetés esetén
további kedvezményeket tudnak biztosítani. Január közepére várható az üzemeltető
kábeltévére vonatkozó díjmérséklést tartalmazó javaslata.
A kistérségi orvosi ügyeletet üzemeltető cég képviselője arról tájékoztatott, hogy a helyi
gyógyszertár vezetőjével szóbeli megegyezés született arról, hogy az ügyeleten
megvásárolhatók legyenek a legszükségesebb gyógyszerek. A törvényi és adminisztratív
feltételek teljesítése után javul a gyógyszerellátás a kistérségben.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a közbeszerzések elbírálása és a horgásztó ügyének megtárgyalása végett zárt
ülést rendeljünk el, aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
198/2010. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az általa kiírt közbeszerzési eljárás, illetve a horgásztó
ügyének elbírálása végett zárt ülés tartását rendeli el.
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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