Iktatószám: P-450-6/2011.

J E G Y Z Ő K Ö NY V
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. február 15. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde
képviselők
Nagy András Botond jegyző
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Varga Istvánné képviselő,
aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen.
A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. A Pro-Praxis Kft-vel kötendő – a II. számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó –
megbízási szerződés jóváhagyása
2. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének
beterjesztése
3. A Sárvíz Multimédia Bt- vel kötendő kommunikációs együttműködési megállapodás
jóváhagyása
4. Aba-Seregélyes

összekötő

út

terveinek

felülvizsgálatára

vonatkozó

ajánlat

jóváhagyása
5. A lakossági és közületi ivóvíz- és szennyvízdíj 2011. évi mértékének megállapítása
6. Cafetéria szabályzat, cafetéria keretösszeg 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. A Pro-Praxis Kft-vel kötendő – a II. számú háziorvosi körzet ellátásra
vonatkozó – megbízási szerződés jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A jelenlévő dr. Kassai József és dr. Marada Roland Gábor hozzájárult a napirend nyilvános
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tárgyalásához. Dr. Kassai József 47 év szolgálat után úgy döntött, hogy 2011. április 1- vel
átadja a praxisjogát és nyugdíjba vonul. A praxisjog átadására megállapodást kötött dr.
Marada Roland Gáborral, a képviselő-testületnek pedig jóvá kell hagynia, illetve meg kell
kötnie a megbízási szerződést a Pro-Praxis Kft-vel.
Dr. Kassai József:
Nehéz most megszólalnom, nem gondoltam volna, hogy eljön majd az az idő, amikor át kell
adnom másnak a munkát. Azért döntöttem így, mert az elmúlt 47 évben rám háruló felelősség
egyre nagyobb terhet jelentett számomra, talán a fiatalabbak jobban tudják ezt viselni. Amikor
ide kerültem, nem volt egyszerű, a rendelő felszereltsége még nem volt olyan, mint most, de
nagy akarattal kezdtem el a munkát. Segítségemre volt a feleségem, aki ápolónőként
évtizedeken keresztül mellettem dolgozott. Természetesen az orvos egyedül nem tud teljes
értékű munkát végezni, szüksége van ápolónők és asszisztensek segítségére. Szeretném nek ik
megköszönni a munkájukat.
A 47 év alatt jó és rossz dolgokra is emlékszem. Amikor ide kerültem, arra gondoltam, vajon
az emberek rám merik-e majd bízni az egészségüket, az életüket. Az évtizedek alatt
megbizonyosodtam róla, hogy a munkámat sikerült megfelelően ellátnom, megszerettem a
falut és a lakosság is befogadott. Egy háziorvosnak nagyon sok feladatot kell ellátnia,
mindenhez kell értenie, el kell tudni döntenie, hogy képes-e ellátni a beteget vagy tovább kell
küldenie a magasabb szintű ellátásért. Ma már megfelelő technikai eszközök is rendelkezésre
állnak a háziorvos munkájának megkönnyítéséhez, úgymint EKG, vércukormérő stb. Amikor
idekerültem, télen még szánkóval, lovas kocsival vittek ki a beteghez, vagy kerékpárral
mentem ki. Több mint 30 évig 24 órát kellett dolgoznom, hiszen még nem volt központi
ügyelet.
Szeretném megköszönni a mindenkori képviselő-testületnek, polgármester úrnak, hogy
lehetővé tették, hogy a rendelőben térítésmentesen dolgozhassunk, amely óriási segítséget
jelentett. Kívánom a leendő kollégának, hogy legalább olyan szeretettel jöjjön Abára, mint
ahogy én jöttem, ugyanolyan jól vagy még jobban végezze munkáját és akkor a község
befogadja és legalább ilyen hosszú időt tölt itt el.
Dr. Marada Roland Gábor:
Szeretnék bemutatkozni, 32 éves vagyok, nős, egy 2 éves kislányom van. 2006-ban végeztem
a debreceni orvostudományi egyetemen, egyetemi évek alatt a mentőszolgálatnál teljesítettem
szolgálatot ápolóként, esetkocsin mentőtisztként, majd a diploma megszerzése után két évig
rohamkocsin mentőorvosként dolgoztam a miskolci mentőállomáson. Feleségem háziorvos,
vele háziorvosi ügyeletet vállaltunk Tiszafüreden, Nyírbátorban, Mezőkövesden. Ekkor
döntöttem úgy, hogy a mentőorvosi pályámat feladva háziorvosként szeretnék tovább
dolgozni. Zala megyében, Sümegcsehiben vállaltam háziorvosi feladatot kettő és fél évvel
ezelőtt. Öt falunak voltam a háziorvosa, 2009. novemberében szereztem meg a háziorvosi
szakvizsgámat. Feleségem a GYED után nem talált Zala megyében munkát, ezért Fejér
megyében, Vértesacsán vállalt háziorvosi munkát február 1-től. Így én is a környéken
kerestem állást, több praxist megnézve, legjobban az abai körzet tetszett meg. Ezért döntöttem
úgy, hogy megéri Vértesacsáról ide ingáznom. Bízom benne, hogy megfelelő szinten tudom
szolgálni a nagyközség lakosságát, eleinte biztosan nehéz lesz a beilleszkedés, de remélem,
meg lesznek velem elégedve.

2

Kossa Lajos polgármester:
A megbízási szerződés néhány elemét szeretném kiemelni. Jegyző úr az előterjesztés
előkészítése során tájékoztatta a képviselő-testületet a teendőinkről a jogszabályi előírásoknak
megfelelően. A praxisjoggal dr. Kassai József rendelkezik, ő ennek átadásáról megegyezett
Marada Rolanddal, a testület a közösség szempontjait is figyelembe véve köt ellátá si
szerződést a Pro-Praxis Kft- vel. Mivel a doktor úr nem Abán fog lakni – bár én bízom benne,
hogy előbb-utóbb abai lakossá válik – sokakban felmerülhet, hogy ez nem jelent-e hátrányt az
orvosi ellátásban. A megállapodásban kiemelten szerepel, hogy 8-16 óra között a településen
belül elérhetőnek kell lennie a betegek számára. A 16 óráig érkező betegeket meg fogja
vizsgálni, a központi orvosi ügyeletben pedig részt vesz. A megbízási szerződés a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően készült el, az anyagi oldalát tekintve az eddigi gyakorlatnak
megfelelően szerepel a költségmegosztás, az orvosi rendelő rezsi költségét az önkormányzat
állja mindkét háziorvosi körzet esetében. Kérem a testületet, hogy szavazzon bizalmat Marada
Rolandnak, hiszen országszerte nagyon sok, évek óta betöltetlen praxis van, szerencsések
vagyunk, hogy nálunk ez nem így lesz. Kassai József doktor úrnak megköszönöm a 47 éves
szolgálatát, a nehéz időkben való helytállását, kívánom, hogy élvezze köztünk nyugdíjas
éveit. Marada Rolandnak kívánom, hogy sikerüljön beilleszkednie, biztos vagyok benne, hogy
a tisztességes munkának meglesz a gyümölcse, a betegek bizalmukba fogadják ugyanúgy,
mint Kassai Józsefet.
Az átfutási idő miatt nem biztos, hogy az április 1-i praxis átadási időpont tartható, ezért
került a határozati javaslatba a május 1- i időpont.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Szeretném megköszönni Kassai József doktor úrnak az elmúlt 47 évi munkáját, megértjük és
elfogadjuk a döntését, hogy ezután családja körében szeretné idejét tölteni. Az Abán eltöltött
idő nagyon hosszú egy ember életében, a nehézségeken sikerült együttes erővel túljutnunk.
Most egy új korszak nyílik az egészségügyben is, Marada doktor úr feladatai tovább
bővülnek, a járóbeteg-ellátó megnyitásával még színvonalasabb ellátást vehet igénybe a
lakosság. A korábbi feltételek fenntartása mellett a bizottság elfogadásra javasolja a megbízási
szerződést. Kassai Józsefnek további jó egészséget kívánok az elkövetkező időkre, Marada
Rolandnak pedig sok sikert kívánok az új munkakezdéshez.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, Kassai Józse f döntését tiszteletben tartva
támogatjuk, hogy praxisát lehetőség szerint május 1-ével átadja dr. Marada Roland Gábor
úrnak. A praxis átadás-átvétel folyamatához szükséges és alkalmazandó jogszabályok
figyelembe vételével megállapítható, hogy a praxis átadásának jogi akadálya nincs, ezért a
bizottság javasolja elfogadásra a megbízási szerződést.
Kassai doktor úrnak, hosszú, boldog nyugdíjas esztendőket kívánok, és kérem, hogy továbbra
is aktívan vegye ki részét a közösség életéből, Marada Gábornak pedig kívánom, hogy hosszú
éveket töltsön el köztünk, remélhetőleg az ő esetében is évtizedekről beszélhetünk.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Teljes mértékben támogatom ezt a zökkenőmentes és folyamatos ellátást biztosító átadásátvételt.
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Bor József Dezső képviselő:
Amikor értesültem róla, hogy Kassai doktor úr nyugdíjba megy, megdöbbentem, hiszen egy
fiatal, agilis, tevékeny sportembernek tartom őt, de megértve az indokait, szeretném
megköszönni eddigi munkáját. Marada doktor úrnak pedig kívánom, hogy folytassa az itteni
nagy orvos egyéniségek hosszú és eredményes pályafutását.
Kasó László képviselő:
Mint iskolaigazgató és mint képviselő is szeretném megköszönni Kassai doktor úr hosszú
évek alatt végzett áldozatos munkáját. Kívánok jó egészséget, hosszú nyugdíjas éveket!
Marada doktor úrnak pedig én is azt kívánom, hogy a régi, nagy orvos egyéniségek pályáját
folytassa tovább, találja meg a helyét, illeszkedjen be a helyi közösségbe és akkor biztos,
hogy sok sikerben lesz része.
Kossa Lajos polgármester:
Kassai doktor úr ünnepélyes búcsúztatóját március 15-én, délután szeretnénk tartani a
Közösségi Házban, kérem a falu lakosságát, volt betegeit, barátokat, minél többen vegyenek
részt az ünnepségen.
Marada doktor úrnak kívánom, hogy sikerüljön beilleszkednie a közösségbe, sok sikert, jó
emberi, orvos-beteg és kollegiális kapcsolatokat kívánok! Várjuk szeretettel!
Más hozzászólás, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy lehetőség szerint 2011. május 1-től, a II. számú felnőtt
háziorvosi körzetben a Pro-Praxis Kft-t, háziorvosa dr. Marada Roland Gábor, a működtetési
jog birtoklási ideje alatt megbízási szerződéssel területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi
feladat ellátásával bízza meg, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
13/2011. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
2011. május 1-től a II. számú felnőtt háziorvosi körzetben a Pro-Praxis Kft –t - háziorvosa:
Dr. Marada Roland Gábor - a működtetési jog birtoklási ideje alatt, megbízási szerződéssel,
területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladat ellátásával bízza meg.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Döntést követően azonnal

4

2. Aba Nagyközség Önkormányzata
költségvetésének beterjesztése

és

intézményei

2011.

évi

Kossa Lajos polgármester:
A 2011. évi költségvetési tervünk 2.570.824.000 Ft-ban határozza meg az önkormányzat
kiadásait és 2.484.989.000 Ft-ban a bevételeit. A költségvetés hiánya jelenleg 85.835.000 Ft.
A beruházások felhalmozási kiadásának értéke 1,19 milliárd Ft. Az eddigiekhez hasonlóan
idén is beruházásokban gazdag év elé nézünk, de a problémák száma sem lesz kevesebb.
Kérem képviselőtársaimat, hogy az elkövetkező egy hónapban tanulmányozzák át a
költségvetést és tegyenek javaslatokat a hiány megszüntetésére.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.

3. A Sárvíz Multimédia Bt-vel kötendő kommunikációs együttműködési
megállapodás jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A Sárvíz Multimédia Bt-vel öt évvel ezelőtt kötött szerződés lejár. Jegyző úr az eddigi
együttműködési megállapodás és a jogszabályok figyelembe vételével elkészítette a
megállapodást, a jó együttműködésre tekintettel tíz évre vonatkozóan.
Nagy András Botond jegyző:
A kommunikációs együttműködési megállapodás jogi szempontból áttekintésre került, az
aktuális médiatörvénynek megfelelően készült el, azzal ellentétes részt nem tartalmaz,
elfogadásra javasolható. A 4. pont tartalmazza, hogy milyen műsoridőt biztosít a Sárvíz TV az
önkormányzat szerveinek, az egyes képviselőknek, a polgármesternek, a jegyzőnek, ezt kérem
igyekezzünk kihasználni, minél jobban tájékoztatni a közvéleményt.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Úgy látjuk, eredményes munkát végez a Bt, jó nézettsége is van a TV-csatornának, a pénzügyi
bizottság elfogadásra javasolja a megállapodást.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke:
A bizottság a megállapodásban foglaltakkal egyetért, elfogadásra javasolja.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Multimédia Bt- vel kötendő kommunikációs együttműködési megállapodásban
foglaltakkal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
megállapodást és a következő határozatot hozta:
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14/2011. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy együttműködési
megállapodást köt a Sárvíz-Multimédia Bt. –vel, vezetékes kábelrendszeren a televízió
közszolgálati műsorainak megvalósítása és a település lakosságának jó színvonalú
tájékoztatása érdekében.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
(a megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Döntést követően azonnal

4. Aba-Seregélyes összekötő út terveinek felülvizsgálatára vonatkozó
ajánlat jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2003-ban elkészíttette az Aba-Seregélyes összekötő út
terveit, melyet akkor engedélyeztettünk. A kistérségi rendőrőrs beruházáshoz kapcsolódóan
épült volna meg pályázati forrásból ez az út is. Sajnos ez a pályázat nem volt sikeres, így sem
a rendőrőrs, sem az út nem épülhetett meg. Időközben az út építési engedélye lejárt, ezért
szükséges a tervek korszerűségi felülvizsgálata. Mivel új pályázati lehetőségek nyíltak meg,
szeretnénk, ha ezek az engedélyek rendelkezésre állnának, hogy azonnal be tudjuk nyújtani a
pályázatot a seregélyesi önkormányzattal közösen. A kistérségi együttműködés szempontjából
az út megépítése stratégiai jelentőségű, gondolva a kistérségi járóbeteg-ellátó megépülésére,
és bízunk benne, hogy a közbiztonság területén is lesznek pályázati lehetőségek, így a
rendőrőrs megépítése ismét napirendre kerülhet. A seregélyesi képviselő-testület tárgyalta és
elfogadta a terv korszerűsítését a saját közigazgatási területére vonatkozóan.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő ajánlatot elfogadva, bízza meg
a Xineon-It Műszaki Szolgáltató Kft-t a korszerűségi vizsgálat elvégzésével, összesen
300.000 Ft értékben.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ahogy polgármester úr is elmondta, nagy jelentőségű ez az útszakasz a személy- és
teherszállításban is. A bizottság elfogadásra javasolja az ajánlatot.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba-Seregélyes összekötő út engedélyezési tervének korszerűségi felülvizsgálatára
vonatkozó ajánlattal 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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15/2011. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza - az Aba-Seregélyes
összekötő út terveinek korszerűségi felülvizsgálatával - a XINEON-IT Műszaki Szolgáltató
Kft.-t (sz.:1138 Budapest, Népfürdő utca 37. III. 9.).
A Képviselő-testület elfogadja az árajánlatban szereplő 240.000,-Ft + ÁFA, összesen bruttó
300.000,-Ft tervezési díjat, és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
(az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
2011. február 28.

5. A lakossági és közületi ivóvíz- és szennyvízdíj 2011. évi mértékének
megállapítása
Nagy András Botond jegyző:
A Fejérvíz Zrt. megküldte az idei évi díjjavaslatát. Az előző évekkel ellentétben tavaly
decemberben nem került tárgyalásra a 2011. évi víz- és csatornadíj, mert a Fejérvíz Zrt- nél
nem álltak rendelkezésre azok az adatok, amelyek alapján javaslatot tehettek volna.
Idén 2011. február 02-án megküldték a 4,8 százalékos mértékű díjemelési javaslatukat, amely
alapján elkészítettem a rendelet tervezetét. A Fejérvíz Zrt által javasolt díj Aba ivóvízszolgáltatás esetén 258 Ft/m3 + Áfa, Belsőbárándon lakossági fogyasztás esetén 303 Ft/m3 +
Áfa, közületinél 431 Ft/m3 + Áfa, az intézményi díj 357 Ft/m3 + Áfa. Szennyvízcsatornaszolgáltatás díja 405 Ft/m3 + Áfa.
A rendeletnek visszamenőleges hatálya nem lehet szennyvíz- és ivóvízdíj megállapítása
esetén, a rendelet hatálya 2011. március 1-től december 31- ig terjedne.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az áremelés nem túl nagy az előző évihez képest, a bizottság elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjának megállapításáról szóló
rendelettel 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:
1/2011. ( II. 15.) számú önkormányzati
Rendelet
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjának megállapításáról
( a Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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6. Cafetéria szabályzat, cafetéria keretösszeg jóváhagyása
Nagy András Botond jegyző:
Az idei évben új cafetéria szabályzatot kellett alkotni a költségvetési törvény módosítása
miatt, ugyanis bruttó 200.000 Ft-ban maximálták a költségvetési szervek cafetéria
keretösszegét. Ennek megfelelően átdolgozásra került a cafetéria szabályzat. A személyi
jövedelemadóról szóló törvény módosításával bekerültek olyan eddig nem létező elemek az
adható juttatások közé, amik eddig nem szerepeltek, ezek átvezetésre kerültek a
szabályzatban, valamint a minimálbér emelkedésével járó változásokat is átdolgoztuk a
szabályzatban. A köztisztviselő március 1-ig köteles nyilatkozni arról, hogy milyen juttatást
választ. A cafetéria szabályzat hatálya a köztisztviselőkre és a prémiumévekben
foglalkoztatottakra is kiterjed. A tavalyi évnek megfelelően külön határozatban a polgármester
úrra vonatkozóan is el kell fogadni a cafetéria keretet a Képviselő-testületnek.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a polgármesteri hivatal cafetéria keretösszegével, valamint a cafetéria szabályzatával 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:
16/2011. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba Nagyközség Önkormányzatá nak
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők részére a 2011-es évre vonatkozóan
bruttó 200.000,-Ft. összegben állapítja meg a cafetéria-juttatás keretösszegét.
A Képviselő-testület a juttatás fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
biztosítja.
A Képviselő-testület a jegyző által elkészített Cafetéria szabályzatot elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
Folyamatos

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a cafetéria szabályzatot az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a
polgármesterre is érvényesnek tekinti a képviselő-testület, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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17/2011. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. Törvény 49/F. §-ában foglaltak, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. Törvény 13.§-a alapján dönt arról, hogy a
polgármestert cafetéria juttatásban részesíti, amelynek éves keretösszege: bruttó 200.000,- Ft.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
Folyamatos

7. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A pizza- és salátaüzem tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy a
gyárhoz vezető útnak adjon hivatalos elnevezést. Javaslom, hogy a 0442/9 és a 0443 hrsz-ú
utakat Kajtori útnak nevezzük el.
Aki a határozati javaslattal az írásos 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:
18/2011. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 10. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított jogkörében az alábbiak
szerint dönt:
1. Az Aba külterület: 0442/9 hrsz-ú és 0443 hrsz-ú utakat elnevezi „Kajtori” útnak.
2. Az új közterület elnevezését a helyben szokásos módon közzé teszi (hirdetőtábla,
weboldal, helyi televízió).
3. A változást a rendezési terven és a vagyonnyilvántartáson átvezeti.
Határidő: elnevezésre, és közzétételre azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A Sárvíz Művészeti Alapiskola tavaly TÁMOP pályázatot nyújtott be tanórán kívüli
tevékenységek megvalósítására. Tavaly a pályázatunkat tartaléklistára helyezték, a napokban
viszont értesítés érkezett arról, hogy előresorolták, és a megpályázott több mint 40 millió Ft
összeget hiánytalanul jóváhagyták, 1 év áll rendelkezésre a program megvalósítására.
A sport területén szabadidős tevékenységek, tornák szervezésére vonatkozó pályázatot, amely
szintén tízmilliós nagyságrendű - amelyben a cecei sportegyesület a gesztor, az Aba Sárvíz FC
és a soponyai sportegyesület is részt vett benne – a tavalyi tartaléklista után idén szintén
előresorolták, és zöld utat kapott.
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Kossa Lajos polgármester:
Március 15-én délelőtt önkormányzati megemlékezést tartunk, délután pedig szeretnénk egy
nagy közösségi ünnepet szervezni dr. Kassai József búcsúztatására.
Jövő hétvégén, szombaton tartjuk a hagyományos Kultúr Napját, ahol szeretnénk átadni az
Abai Kultúráért és Közösségért Díjakat.
Kérem, hogy egy személyes javaslat megtárgyalására zárt ülést rendeljünk el, aki ezzel
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
19/2011. (II. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalása 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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