Iktatószám: P-450-5/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. január 26. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné
képviselők
Nagy András Botond jegyző
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Bor József Dezső képviselő.
A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Aba Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése
2. ABA-2011- Az „élő kövek”, a családok és az utcaközösségek éve
3. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása
4. 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 várossá nyilvánításának kezdeményezése
Kossa Lajos polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ide vonatkozó törvény értelmében a nagyközségi
címet viselő községek képviselő-testületei minden év január 31-ig kezdeményezhetik az adott
település várossá nyilvánítását. A pályázat részletes szabályait tartalmazza az ide vonatkozó
miniszteri rendelet, amelyben pontosan meghatározzák, hogy milyen szempontok alapján kell
összeállítani a pályázati anyagot, amelyet első körben a megyei kormányhivatal véleményez,
majd terjeszt fel a miniszterhez, ő felterjeszti a köztársasági elnökhöz, aki június 30-ig dönt a
várossá nyilvánításról.
A 2010. szeptember 30-i falugyűlésünkön méltó módon tekintettük át az elmúlt húsz év
fejlődését és egyben kijelöltük a testület által követendő utat is. A várossá nyilvánítás sem új
dolog községünk életében, először 2001. augusztus 19-én a millenniumi zászló és a Szent
István szobor avatási ünnepségén jelentettem be, hogy várost szeretnénk építeni. Úgy ítélem
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meg, hogy az elmúlt tíz évben ennek szellemében tette a dolgát a képviselő-testület és a
faluközösség valamennyi tagja. Fontos mérföldkő volt a 2004. szeptember 30-i falugyűlés,
ahol közösen határoztuk el az Abai Társadalmi Szerződés megkötését és az Abai Magisztrátus
létrehozását, az intelligens várossá válási stratégia megvalósításának elősegítése érdekében.
2006-ban döntött úgy a testület, hogy a Stratégiakutató Intézettel elkészíttetjük a várossá
nyilvánítási pályázatunkat. A pályázat elkészült, beadására 2007-ben nem került sor, mindenki
előtt ismert események miatt. Az elmúlt négy év tovább érlelte a folyamatokat, és ma
elmondhatjuk, hogy az elért eredmények, a település előtt álló távlatok megalapozzák azt a
döntést, hogy kezdeményezzük Aba Nagyközség várossá nyilvánítását.
A várossá válásnak vannak olyan kritériumai, amelyek a település infrastrukturális
fejlettségéhez kapcsolódnak, de fontos a község szellemi, kulturális, sport és társadalmi
értékeinek bemutatása is. Úgy gondolom, ezen a területen településünk nagyon erős, rég
meghaladtuk a várossá nyilvánítás feltételeit. Tisztában vagyunk vele, hogy az infrastruktúra
területén, az utak állapotán, a településkép javítása terén van még teendőnk.
Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a lépést azért tegyük meg a mai napon, mert méltó
lezárása az elmúlt húsz évnek, méltó nyitánya a következő húsz évnek és nagyon nagy
lehetőségeket rejt magában, amelyek új távlatokat nyithatnak meg településünk előtt.
A pályázati anyagot kézhez kapták képviselőtársaim, méltó összefoglalása az elmúlt húsz év
történéseinek, mindenki részese a várossá válásnak, aki az elmúlt húsz évben bármit tett a
nagyközségért.
Az anyagot összeállítva megállapítható, hogy igen komoly értékeket tudunk felmutatni és a
másik fontos momentum, hogy jelenleg Aba az egyetlen kistérségi központ, amely nem városi
ranggal látja el feladatát.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Úgy gondolom, elég részletes anyagot kaptunk ahhoz, hogy döntést hozhassunk a várossá
válási szándékunkról. Ízelítőt kaptunk az elmúlt húsz év beruházásairól, a lakosság
hozzáállásáról és a civil szervezetek magas szintű működéséről, amelyek szintén
nagymértékben elősegítik a sikert. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy Aba érdemes arra, hogy
várossá nyilvánítsák. A bizottság elfogadásra javasolja a pályázatot.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az elmúlt ülésen is mindenki támogatta a javaslatot. A statisztikai adatokat nézve a következő
években nagyon fontos kérdés lesz, hogy a népesség arányhoz vetítve a helyben lakó aktív
keresők számát növelni tudjuk-e. Amennyiben a várossá válás megvalósul, mindenképpen
próbáljuk meg az ezzel járó előnyöket arra fordítani, hogy beruházásokat ide vonzzunk.
Részemről mindenképpen támogatom a kezdeményezést.
Kasó László képviselő:
A korábbi testületi ülésen már egyszer kinyilvánítottuk, hogy támogatjuk a várossá válási
törekvést. Sok év munkája van ebben az anyagban, nagyon jó szívvel támogatom és örülök,
hogy részese lehetek egy ilyen döntés meghozatalának.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, tekintettel Aba intelligens várossá
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válási stratégiájának 2002-ben történt elfogadása óta elért eredményekre, a településnek –
kistérségi központként – a térségben betöltött szerepére, a közösség szellemi, kulturális, sport,
társadalmi és gazdasági értékeire, a 2004. szeptember 23-i és a 2010. szeptember 30-i
falugyűlések, valamint az Abai Társadalmi Szerződés elhatározásaira, kezdeményezi Aba
Nagyközség várossá nyilvánítását. A Képviselő-testület vállalja, hogy Aba várossá
nyilvánítása esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt
kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. A
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a kezdeményezést terjessze fel a törvényi
előírásoknak megfelelően, felelős Kossa Lajos polgármester, határidő 2011. január 31.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
10/2011. (I. 26.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel Aba Intelligens Várossá
Válási Stratégiájának 2002-ben történt elfogadása óta elért eredményekre, a településnek –
kistérségi központként – a térségben betöltött szerepére, a közösség szellemi, kulturális, sport,
társadalmi és gazdasági értékeire, a 2004. szeptember 23-i és a 2010. szeptember 30-i
falugyűlések, valamint az Abai Társadalmi Szerződés elhatározásaira – kezdeményezi Aba
várossá nyilvánítását.
A Képviselő-testület vállalja, hogy Aba várossá nyilvánítása esetében ellátja a városi
önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok
végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a kezdeményezést terjessze fel a törvényi
előírásoknak megfelelően.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2011. január 31.

2. ABA – 2011 – Az „élő kövek”, a családok és az utcaközösségek éve
Kossa Lajos polgármester:
2009. óta hagyomány, hogy a képviselő-testület mottót választ az adott évre. Az előterjesztést
Fábián Judittal a Közösségi Ház vezetőjével készítettük, szeretnénk, ha a 2011. év az „élő
kövek”, a családok és az utcaközösségek éve lenne, mottója pedig „Csak ha az elérhetetlenre
törekszünk, jutunk el az elérhetőig. Az álom valóságformáló erő! Látomásainkat Isten adja, s
tőle kapjuk a szükséges eszközöket is, az már azonban a mi feladatunk, hogy szívünkben e
látomásokkal új valóságot teremtsünk. Egyetlen álomból sem lesz valóság kizárólag annak
révén, hogy ölbe tesszük a kezünket és arra várunk, hogy Isten elvégezzen helyettünk
mindent. Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell váltanunk. Tegyük Abát,
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Belsőbárándot és Bodakajtort olyan hellyé, ahol az emberek nyitottságot és megértést
tapasztalnak, korrigálni és gyógyítani tudják egymást, épülnek, bátorítást, útitársakat,
támogatást és - ahelyett, hogy szárnyukat megnyirbálnák - szárnyakat kapnak.”
A közösség számára is nagyon sok fontos feladatot hoz magával a 2011-es év, sokat tehetünk
a falukép és a közösségi élet további javítása érdekében. A közösen megfogalmazott cél segít
megvilágítani, hogyan épül fel egy faluközösség az egyes embereken, családokon és
utcaközösségeken keresztül.
Kérem a testületet, fogadja el javaslatunkat, ezt követően minden közösségi, közéleti embert
és valamennyi polgárt kérek, hogy az itt megfogalmazottak szellemében segítse a
faluközösség előrejutását a 2011. évben.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2011. év Abán az „élő kövek”, a családok és az utcaközösségek éve
legyen, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
11/2011. (I. 16.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy - az
előterjesztésnek megfelelően – a 2011. év Abán az „élő kövek”, a családok és az
utcaközösségek éve legyen.

3. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Nagy András Botond jegyző:
A Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására ötödik alkalommal kerül sor,
főleg adminisztratív jellegű módosítások okán. Felülvizsgálatra került többek között a
kistérség létszáma, a vállalt feladatok mennyisége. A határozati javaslat részletesen
tartalmazza a módosításokat.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 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 határozatot hozta:
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12/2011. (I. 26.) sz.
Határozat
Aba nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Sárvíz Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodása V. módosítására” vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal
egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselő-testület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004.
évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Sárvíz Többcélú Kistérségi
Társulás Abán, 2004. július 24.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint
módosítja, mely a Társulási Megállapodás V. számú módosítása:
1.

A Társulási Megállapodás I. fejezet 3. pontjában a Társulás településeinek
összlakosságszáma, valamint 4. pontjában a tagi önkormányzatok állandó népességszáma
kiegészül a 2010. január 1-i adatokkal. A Társulás településeinek összlakosságszáma a 2010.
január 1-i adatok szerint: 23974 fő.

2.

A Társulási Megállapodás I. fejezet 9. pontja kiegészül az alábbi pontokkal:
„az alábbiak szerint:
9.1. A feladat ellátását költségvetési szerv, vagy gazdálkodó szervezet alapítása és fenntartása
útján biztosítja.
9.2. Egyes feladatok ellátására a székhely Aba Nagyközség Önkormányzatával, vagy a
Társulás más tagjával megállapodást köt, melynek alapján a feladatellátást a megállapodó
Önkormányzat intézménye valósítja meg.
9.3. Egyes közös feladatok megvalósítására a társulási rendszer részét alkotó mikro-körzeti
társulással, társulásokkal köt megállapodást.
9.4. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös
feladatellátást, ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, egyéb polgári jogi szerződés
keretében biztosítja.”

3.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 1.6.2. b) pontban
Regionális”helyett a „Fejér Megyei” megnevezés lép.

4.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 2.6. pontja kiegészül a „háziorvosi-és fogorvosi”
mondatrésszel.

5.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 2. pontja kiegészül 2.21. ponttal:
„2.21. A Társulás az abban részt vállaló önkormányzatok közigazgatási területén ellátja
mindazon mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott önkormányzati
egészségügyi alapellátási feladatokat, melyeket a 2.1.-2.20. pontok nem részleteznek.”

6.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 3. pontja kiegészül 3.17.-3.18. ponttokkal:
„3.17. A Társulás ellátja, továbbá megszervezi és koordinálja a „szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott -,
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai
szociális munka, nappali ellátás szociális alapszolgáltatási feladatokat – azokon a
településeken, amelyeken – a szociális alapellátásokat, avagy azok egy részét – önállóan nem
tudják biztosítani.
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3.18. A Társulás ellátja – az abban részt venni kívánó Önkormányzatok közigazgatási
területét érintően – mindazon 3.1. – 3.17. pontban nem részletezett szociális ellátási
feladatokat, melyet a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések a települési
önkormányzatok részére ellátandó feladatként határoznak meg.”
7.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontja kiegészül a 4.7. és 4.8. pontokkal:
„4.7. A Társulás az abban részt venni kívánó Önkormányzatok közigazgatási területét
érintően a gyermekek napközbeni ellátására családi napközi hálózatot működtet.

8.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. pontja kiegészül az 5.8. ponttal:
„5.8. A Társulás az 5.1. – 5.7. pontban nem részletezett valamennyi olyan közoktatási
önkormányzati feladat közös ellátásában részt vesz, melyeket a mindenkori hatályos
jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását a társult
önkormányzatok igénylik.”

9.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 6. pontja kiegészül 6.19. ponttal:
„6.19. A Társulás ellátja a 6.1. – 6.18. pontban nem nevesített mindazon közművelődési
feladatokat, melyeket a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s
annak közös megvalósítását az abban részt vállaló tagi Önkormányzatok igénylik.”

10.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 7. pontja kiegészül 7.10. ponttal:
„7.10. A Társulás ellátja továbbá mindazon településrendezési és építési örökség, épített
környezet védelemmel kapcsolatos feladatokat, melyeket a mindenkori hatályos
jogszabályok a települési Önkormányzat feladatkörébe utalnak, s annak közös
megvalósítását az Önkormányzatok igénylik.”

11.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 14.1. pontja kiegészül az „Együttműködés a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel” mondattal.

12.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 14.2. pontja kiegészül a „Megteremti a fenntartásában
működő közoktatási intézményeket érintően az iskolai testnevelés és sporttevékenység
gyakorlásának feltételeit, biztosítja az iskolai sportkörök működéséhez szükséges
feltételeket.” mondattal.

13.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 14.4. pontja kiegészül „A kistérségben
sportrendezvényeket, sportprogramokat, sporttáboroztatást szervez, támogatja az amatőr
sportversenyek, rendezvények harmadik személyek általi szervezését.” mondattal.

14.

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontja kiegészül 4.8. ponttal:
„4.8. A Társulás a 14.1. – 14.7. pontban nem nevesített valamennyi olyan sporttal
kapcsolatos önkormányzati feladat ellátásában részt vesz, amelyeket a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását a társult
önkormányzatok igénylik.”

15.

A Társulási Megállapodás V. fejezet 2.2. pontból a „kistérségek megállapításáról,
lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. évi (XII.18.) számú
Kormányrendeletben meghatározott eljárási rendben” mondatrész törlésre kerül.

16.

A Társulási Megállapodás V. fejezet 6.1. pontja kiegészül az alábbi mondattal:
„A társulás elnökének megválasztásáig az elnöki jogkör gyakorlója a kistérség székhely
önkormányzatának polgármestere.”

17.

A Társulási Megállapodás V. fejezet 11.1. pontban az „5 tagú” mondatrész „3 tagú”
mondatrészre cserélődik.
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18.

A Társulási Megállapodás V. fejezet 11.2. pontjából a „több, mint felét” mondatrész
törlésre kerül.

19.

A Társulási Megállapodás V. fejezet 11. pontja kiegészül a 11.5. ponttal:
„11.5. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkájának segítésére 9 fős szakmai
tanácsadó testületet hoz létre, mely testület tagjait a tanácstagok delegálják.”

20.

A Társulási Megállapodás V. fejezete kiegészül 14. és 15. ponttal, mely az alábbiak szerint
tagolódik:
„14. Közbeszerzési Bizottság
14.1. A Társulási Tanács a kistérségi társulás közbeszerzési feladatainak ellátására 5 tagú
Közbeszerzési Bizottságot hoz létre.
14.2. A bizottság elnökét és tagjai több, mint felét a Tanács tagjai sorából kell
megválasztani.
14.3. A Közbeszerzési Bizottság feladatai:
14.3.1. Javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetéről, az eljárás
fajtájáról,
14.3.2. Javaslatot tesz a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati
felhívás és dokumentáció tartalmának meghatározásáról,
14.3.3. Értékelési eljárás lefolytatása,
14.3.4. Döntési javaslat és szakvélemény készítése a Társulási Tanács részére az
eljárást, vagy az eljárási szakaszt lezáró határozat meghozatalára.
15. A Társulás által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak jogállása:
15.1. A Társulási Tanács által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak jogviszonyára
a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezése az irányadó,
valamint:
15.1.1. a Munkaszervezet alkalmazottai tekintetében a Kjt. Végrehajtásról rendelkező
77/1993. (V.12.) Korm. számú rendeletben,
15.1.2. a további intézmények alkalmazottai esetében a Kjt.-nek az adott önkormányzati
ágazati feladatot teljesítő – közoktatási, közművelődési, avagy szociális-egészségügyi
– intézmények közalkalmazottai tekintetében irányadó Kormányrendeletben
foglaltak.
15.2. A Társulási Tanács egyes feladatok ellátására közvetlenül külső harmadik személyekkel
jogosult megbízási, avagy vállalkozói szerződések megkötésére, mely tekintetében a Ptk.
Rendelkezései az irányadók.

21.

A Társulási Megállapodás VI. fejezet 1.13. pontja kiegészül a 1.13.9. ponttal:
„1.13.9. Az V/1. 15.13.-V/1. 15.20. pontban meghatározott ügyekben.”

22.

A Társulási Megállapodás VI. fejezet 1.15. pontja kiegészül az alábbi pontokkal:
„1.15.13. Pályázatok benyújtásáról való döntés.
1.15.14. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök, a közös pénzügyi alap felhasználásáról, a
benyújtott igények elbírálásáról döntés.
1.15.15. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése.
1.15.16. A Társuláshoz önkormányzati közös feladatellátáshoz történő csatlakozás
elfogadása.
1.15.17. A tag kizárásáról döntés.
1.15.18. Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén, – a vonatkozó pénzügyi és
ágazati jogszabályokban meghatározott – alapítói, fenntartói jogkörben hozandó
döntés .
1.15.19. A Társulási Megállapodásban meghatározott közös feladatok megvalósítására, a
székhely, avagy tag Önkormányzattal, illetőleg mikro-körzeti társulással megállapodás
megkötése.
7

1.15.20. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös
feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, egyéb polgári jogi
szerződés megkötése.
23.

A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2.6. pontja módosul a „Hozzájárulási, befizetési
kötelezettségek teljesítése” mondatra.

24.

A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 2. pontja kiegészül a 2.5.-2.8. pontokkal, az alábbi
megbontásban:
„2.5. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama alatt a
vagyoni hozzájárulásával, avagy területfejlesztési, pályázati úton elnyert, illetőleg
társulási vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet,
mely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető.
2.6. Amennyiben a Társulás nem tagi önkormányzat közigazgatási területét érintően is ellát
feladatot, úgy a feladatellátásra a Társulási Tanács a nem tagi Önkormányzattal külön
megállapodást köt, melyben a költségviselés szabályait s a közös feladatellátás
időtartama alatt – a nem tagi Önkormányzat vagyoni hozzájárulásával, avagy rá
tekintettel is nyújtott állami költségvetési támogatásból – keletkezett közös vagyon
megosztásának módját rendezni kell.
2.7. A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat
igényt, amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya
alatt a Társulási Tanács által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti,
stb.) időtartam le nem jár.
2.7.1. Amennyiben a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján a
vagyonhasználó rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló
tagot illeti meg.
2.7.2. Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére
megfizetést nyert s a Tanács azt a kivált tagra nézve is „saját erőként” a Társulási
vagyon gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a használati ellenérték nem illeti
meg, mivel azt a Társulási Tanács a vagyontárgy létrehozására fordította.
2.8. A Társulási Tanács az általa pályázati úton elnyert pénzeszközből vásárolt közös
vagyonú vagyontárgyak – meghatározott feltételek szerinti s ellenszolgáltatás melletti,
- egyes tagi Önkormányzatok külön tulajdonába adásáról jogosult dönteni, melynek
alapján a Társulási Tanács és tagi Önkormányzat külön megállapodást köt.
A támogatási szerződés időtartama alatt a közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem
adható(k) tagi Önkormányzat(ok) külön tulajdonába.

25.

A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 6.1.1. pontja kiegészül az „Ezt követő költségvetési
években a hozzájárulás évenkénti összegének megállapítására a Társulási Tanács jogosult.”
mondattal.

26.

A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 6. pontja kiegészül a 6.1.2. pont kiegészül a „melyet
a I/8.3. pontban foglaltak szerint kell a tagi Önkormányzatoknak teljesíteniük.”
mondatrésszel.
II.

1.

A megállapodás fejezeteinek sorszámozása a határozatban való módosításoknak
megfelelően helyesbítésre kerülnek.

2.

A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi X./8. ponttal:
„8. A Társulási Megállapodás V. számú módosítása a módosítást utolsóként módosítást
jóváhagyó Képviselőtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba.„
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3.

Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat
kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse, egyidejűleg
felhatalmazza az V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
2011. 02. 15.

4. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A hétvégén alpolgármester úrral és egy kisebb delegációval lengyel testvértelepülésünkön,
Zwierzyniecben vendégeskedtünk, ahol részt vettünk az 1863-as felkelés tiszteletére tartott
megemlékezésen. Ebben a csatában magyar katonák is részt vettek, kopjafa őrzi emléküket.
A testvértelepülésünk vezetői és mindazok, akik tavaly részt vettek az Aba Napokon, meleg
szeretettel gondolnak vissza az itt töltött időre, a település plébánosa az ünnepségen külön
köszönetét is kifejezte ezért, sőt - tudomást szerezve arról, hogy az abai egyházközösség
szeretné a templomot felújítani – gyűjtés szervezett az egyházközösség számára. Az eddig
összegyűlt 300 Eurót szeretném ezen a héten Bognár Károly atyának átnyújtani. A kialakult jó
kapcsolatot szeretnénk idén is megőrizni.
Szombaton 14 órától a Kultúr Közösségi Házban a Civilegyetemnek lesz a következő
előadása, kérem, hogy minél többen vegyünk részt rajta. A hagyományos újévi gálára
szombaton 17 órától kerül sor a fúvószenekar szervezésében, melyre szeretettel várunk
mindenkit.
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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