Iktatószám: P-450-1/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. január 10. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné
Varga Istvánné képviselők

Tündik

Tünde,

Major Istvánné okmányiroda-vezető
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Kossa Lajos polgármester:
A kerékpárút pályázatunk hosszas küzdelem után zöld utat kapott. Mivel az eredeti
pályázatunkhoz képest csökkentett a támogatás, ezért az önerő biztosításáról új határozatot
kell hoznunk. A hiánypótlás határideje a holnapi nap, ezért kérem, hogy az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot hagyja jóvá a képviselő-testület. A pályázat megvalósításához a
144.636.505 Ft-os támogatás mellé 16.070.723 Ft önrészt kell biztosítanunk.
Aki a 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:
4/2011. (I. 10.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata az „Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” című,
KDOP-4.2.2-09-2009-0008 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges saját
forrást 2011. évi költségvetése terhére biztosítja az alábbiak szerint:
Összköltség:

160.707.228,- Ft (ÁFÁ-val)

Támogatás:
Saját forrás:
Összesen:

144.636.505,- Ft (ÁFÁ-val)
16.070.723,- Ft (ÁFÁ-val)
160.707.228,- Ft (ÁFÁ-val)

A képviselő-testület vállalja, hogy a Bethlen G. utcában önerőből kialakítja a
gyalogosközlekedéshez szükséges járdát, továbbá vállalja a Rákóczi utcai út- és járdaépítés
tervének korszerűségi felülvizsgálatában előírt három közlekedési tábla önerőből történő
beszerzését és elhelyezését.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Határidő:
azonnal
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Kossa Lajos polgármester:
A járóbeteg ellátó előkészítésére vonatkozóan 2009. decemberében 19 millió Ft támogatás
megelőlegező hitelt vettünk fel a Regionális Finanszírozó Zrt-től. Mivel a támogatás még nem
érkezett meg, ezért meg kellett hosszabbítanunk a hitel visszafizetésének határidejét, ennek
feltétele volt jelzálogjog biztosítása. A hivatal mögötti volt műhelycsarnok jelzálogjogának
bejegyzéséhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta.
5/2011. (I. 10.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul az Aba
belterület 363. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a jelzálogjog bejegyzéséhez az
ingatlan nyilvántartásba.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Szarvas Lászlóné és családja 2010. decemberében kiköltözött a szolgálati lakásból, kérik az
utolsó két havi bérleti díj elengedését az elvégzett munkák ellentételezéseként. Összesen
176.430 Ft értékű felújítást végeztek, - ezek olyan munkák, amelyek a bérleti szerződés
szerint nem őket terhelik, pl. a garázsban végzett munkák, valamint lambériázás, tapétázás - a
november-december havi bérleti díj 86.000 Ft lenne, úgy gondolom, méltányolható a család
kérése.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Jogilag nem értek egyet ezzel, de emberileg elfogadom, méltányolható a bérlő kérése.
Mercsek György képviselő:
Már régóta szerettük volna, hogy felszabaduljon egy lakás, javaslom, hogy méltányoljuk a
kérésüket.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület méltányolva a család kérelmét, az elvégzett
munkák listáját áttekintve a november és december havi bérleti díj megfizetésétől eltekint,
figyelemmel arra, hogy a felszerelések, elvégzett munkák a lakás állagát javítják, 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:
6/2011. (I. 10.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete tekintettel a Szarvas Lászlóné és családja által a 8127
Aba, Vörösmarty utca 44/a. szám alatti bérlakásban elvégzett felújítási és javítási munkákra,
elengedi a lakásbérleti szerződés alapján fennálló Szarvas Lászlónét terhelő november és
december havi 80.000,-Ft összegű lakásbérleti és 6.000,-Ft összegű garázsbérleti díjat.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A várossá nyilvánítási kérelmeket minden év január 31-ig lehet benyújtani az illetékes
minisztériumhoz. A Stratégiakutató Intézet 2006-ban már elkészítette a pályázati anyagot,
abban a tudatban, hogy a szennyvíz beruházás 2006-2007-re befejeződik, de az elmúlt négy
év oka fogyottá tette a pályázat benyújtását. Azért gondolom, hogy érdemes idén benyújtani a
pályázatunkat - amellett, hogy a pályázati anyag rendelkezésünkre áll, csak aktualizálni kell,
amely már el is kezdődött -, mert a várossá nyilvánítás feltételeinek 95%-ban már
megfelelünk, másrészt jelentősen szigorítani fogják a benyújtható pályázatok előírásait,
vagyis könnyen lehet, hogy jövőre már nem lesz lehetőségünk erre. Ezen okokból javaslom a
testületnek a pályázat benyújtását. Január végén kerül a testület elé az anyag a szükséges
határozat meghozatala végett. Az intézményeket kértem, hogy aktualizálják az anyagban
szereplő adatokat, tényeket, a Statisztikai Hivataltól pedig megkértem a pályázatban előírt
mellékletet, így január 31-ig a pályázati feltételeknek eleget tudunk tenni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A várossá válás a szolgáltatási kötelezettségeink, illetve támogatások bővülését is jelenti?
Kossa Lajos polgármester:
Forrásbővüléssel jár, semmi olyan kötelezettség nincs, amelyet nagyközségként már ne
látnánk el. A jelenlegi megyei kormányhivataloknak 2013-re kialakítják a járási hivatali
szintjét, amelyek nem fognak egybe esni a régi járásokkal, de nem feltétlenül esnek egybe a
kistérségi határokkal. Ebből a szempontból a várossá válás erősíti a pozíciónkat. A pályázatot
a megyei kormányhivatal vezetőjén keresztül kell benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz és a miniszter előterjesztése alapján a köztársasági elnök bírálja el június 30ig. A miniszter 15 fős bizottságot hoz létre, amely elbírálja a benyújtott pályázatokat. Aba az
egyetlen kistérségi központ, amely nem város. Természetesen a várossá válással jó néhány
dolog még nem lesz azonnal városias, de a városi cím előnyökkel jár. Részben bizonyos
források bővülnek, részben a járási hivatal létrehozása a következő elérendő cél. Jelenleg Aba
nagyközségként nem pályázhat a településközpont fejlesztésére vonatkozó EU-s pályázatra,
amelyen több száz millió Ft-ot lehetne elnyerni. A városi cím elnyerésével ez a lehetőség is
megnyílik.
Bor József Dezső képviselő:
Úgy gondolom, a következő időszakban szigorodnak a feltételei a városi rang
megszerzésének, pl. a lakosságszám emelés miatt is, ezért fontos lenne, hogy idén
pályázzunk.
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Mercsek György képviselő:
A megvalósult fejlesztések, a gimnázium és egyéb intézmények létrehozásával én is úgy
gondolom, hogy 90%-ban megfelelünk a városi címnek. Fontos, hogy előre lássunk és
tervezzünk.
Kossa Lajos polgármester:
A szennyvíz beruházás kapcsán a műszaki bonyolítói és ügyvédi szerződések december 31-én
lejártak, kérem, hogy három hónappal hosszabbítsuk meg őket, az eddigi feltételeknek
megfelelően.
Aki egyetért a DSS FM Kft-vel kötött megbízási szerződés három hónappal történő
meghosszabbításával, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
7/2011. (I. 10.) sz.
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 feltételeknek
megfelelően 2011. március 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 a Kelemen és Társa Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés három
hónappal történő meghosszabbításával, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
8/2011. (I. 10.) sz.
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 az eddigi
feltételeknek megfelelően 2011. március 31-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi szerződés módosításának
aláírására.
Határidő: döntést követően azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Mercsek György képviselő:
Alpolgármester urat kérdezem, milyen megfontolásból szavazott nemmel? Szeretném, ha
jogászként elmagyarázná döntése okát, mert lehet, hogy mi nem jogászok rossz döntést
hozunk.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Saját lelkiismeretem szerint szavaztam.
Mercsek György képviselő:
Ez rendben van, de mint jogásztól elvárható lenne, hogy nekünk jogi ügyekben segítsen.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Én azért ülök itt, mert képviselővé választottak, jogi kompetenciám nincs a testület
vonatkozásában.
Pont azért nem szavaztam meg ezt a döntést, mert ebben mozgok és nem ilyen formában
gondolnám ezt megoldani.
Mercsek György képviselő:
Nem győzött meg a magyarázata, de maradjunk akkor ebben.
Kossa Lajos polgármester:
Zwierzyniec-ből kaptunk meghívást egy január 23-i ünnepségre, amely az 1860-as években
lezajlott forradalomnak állít emléket, amelyben magyar katonák is részt vettek. Január 21-én,
pénteken utaznánk és január 23-án, az ünnepség után indulnánk vissza. Holnapig várom a
visszajelzéseket, hogy ki tud részt venni az utazáson.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.
Kossa Lajos
polgármester

Major Istvánné
okmányiroda-vezető
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