Iktatószám: P-450-15/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. április 27. napján tartott rendkívüli 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
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Bor József Dezső
képviselő, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud a mai ülésen részt venni.
A napirendi pontokra szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Aba közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett
személyszállításra kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása.
2. Döntés az önkormányzat pénzforgalmi bankszámla vezetésére, valamint a folyószámla és
munkabérhitel kiváltására vonatkozó ajánlatról.
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 közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében,
autóbusszal végzett személyszállításra kiírt pályázatra beérkezett
ajánlatok elbírálása
Nagy András Botond jegyző:
Aba közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében jelenleg az Abai Kistérségi
Kft. végez buszos szállítási tevékenységet. Az Abai Kistérségi Kft –vel fennálló szerződésünk
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április 30-án megszűnik, ezért szükséges volt pályázati eljárás lebonyolítása és új szolgáltató
megbízása. Három cégnek küldtünk ajánlattételi felhívást, ebből egy juttatta el hozzánk
ajánlatát. A bíráló bizottság mai ülésén megtárgyalta a benyújtott ajánlatot, azt megfelelőnek
tartotta és javasolja elfogadásra. Mivel ma történt meg az elbírálás, ezért az anyag a
képviselőknek kiküldésre nem került, kérem, hogy most olvassák át és tegyék fel kérdéseiket.
Az előterjesztés tartalmaz egy emlékeztetőt a pályázati eljárásról, a pályázatot benyújtóról.
A Bíráló Bizottság a közszolgáltatási szerződés megkötését a Helyi Busz 2001. Kft.-vel
javasolja öt évre, 2001. május 1-től - 2016. április 30-ig.
Mercsek György, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pályázati felhívásunkra egy érvényes pályázat érkezett és megfelel a feltételeknek. Helyi
dolgozókat alkalmaznának autóbusz vezetésre, az önkormányzattól támogatást nem kérnek, a
személyszállításból, befolyó bevételből oldják meg a fenntartást, áremelést nem terveznek.
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az ajánlatot.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Tv. 7. § (1)
bekezdése szerint a nyilvános ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázat elbírálása alapján
2011. május 1-től 2016. április 30-ig a Helyi Busz 2001. Kft. 7030 Paks, Munkácsy M. u. 32.
sz. alatti vállalkozást bízza meg Aba Nagyközség közigazgatási területén a helyi
menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás végzésével, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
52/2011. (IV. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett
menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 7.§. (1) bekezdése szerint a
nyilvános ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázat elbírálása alapján a Helyibusz 2001
Kft.-t (7030 Paks Munkácsy M. u. 32.) 2011. május 1-től 2016. április 30-ig bízza meg
Aba Nagyközség közigazgatási területén a helyi menetrendszerinti személyszállítási
közszolgáltatás végzésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi menetrendszerinti
személyszállítási közszolgáltatás szerződést aláírja
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester

2

1. Döntés az önkormányzat pénzforgalmi bankszámla vezetésére,
valamint a folyószámla és munkabérhitel kiváltására vonatkozó
ajánlatról
Kossa Lajos polgármester:
Kézhez kapták képviselőtársaim a Duna Takarékszövetkezet ajánlatát az önkormányzat
folyószámla-vezetésével, a folyószámla- és munkabérhitel kiváltásával kapcsolatban.
Az Erste Bank az elmúlt év végén 2011. január 31-ig, majd március 31-ig hosszabbította meg
az önkormányzat folyószámla-hitelét, ezért van szükség új bankra, aki a hitelt át tudja
vállalni. A Duna Takarékszövetkezet az előzetes tárgyalások szerint erre hajlandóságot mutat.
A szennyvízberuházásra felvett víziközmű társulati hitel egyik kitétele volt, hogy az Erste
Banknál kell folyószámlát vezetni a hitel fennállásáig. Amennyiben a Duna Takarék végleges
ajánlatot tesz az önkormányzatnak és kiváltja hiteleinket, úgy az Erste Bank hozzájárul a
folyószámla vezetés megszüntetéséhez.
Ezek alapján kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a takarékszövetkezet folyószámlavezetésre adott ajánlatát, azzal, hogy az ide vonatkozó jogszabályok szerint 2011. június 1-től
megbízzuk az önkormányzat folyószámla-vezetésével, illetve a folyószámla- és
munkabérhitelének kiváltásával.
Nem könnyű az önkormányzat helyzete, az Erste Bank egyre komolyabb megszorításai
mellett az idő is szorít minket.
Mercsek György, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ahogy polgármester úr is elmondta, az Erste Bankkal nem sikerült megegyezni a
folyószámla-hitel meghosszabbításával kapcsolatban, így a kialakult helyzetben a Duna
Takarékszövetkezet ajánlata kedvezőbbnek tűnik a többinél. A pénzügyi bizottság elfogadásra
javasolja.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem újabb hitelfelvételről van szó, hanem a már meglévő hitel
kerül egy másik bank által újrafinanszírozásra. A takarékszövetkezet ajánlata a hitel kondícióit
és a folyószámla-vezetést tekintve is kedvezőbb, mint az Erste Banké volt, alacsonyabb a
kamat.
Javaslom a határozati javaslatot kiegészítését azzal, hogy a fedezetként felajánlott 462 hrsz-ú
ingatlant a képviselő-testület átsorolja a jelenlegi forgalomképtelen kategóriából a
forgalomképes ingatlan kategóriába.
Kossa Lajos polgármester:
Ezt az ingatlant a képviselő-testület döntése alapján nyilvánítottuk forgalomképtelenné, így a
testület saját hatáskörében határozattal átsorolhatja a forgalomképes ingatlan kategóriába.
Szeptember 30-ig jelzálogjog terheli, de utána felszabadul és alkalmas a hitel fedezetére.
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Javaslom, hogy hozzunk döntést a forgalomképessé nyilvánításról, majd a folyószámlavezetésről és végül a hitelfelvételi ajánlat elfogadásáról.
Nagy András Botond jegyző:
A hitelfelvételről való döntés név szerinti szavazással történik az Önkormányzat SZMSZ-e
alapján.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 462 hrsz-ú ingatlant a képviselő-testület forgalomképessé
nyilvánítja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
53/2011. (IV. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelete 10. §. (a)
pontja alapján úgy határoz, hogy a forgalomképtelen törzsvagyonba utalt Aba belterület 462
helyrajzi számú ingatlant a forgalomképes ingatlanok közé sorolja át.
A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét az átminősítés ingatlanvagyonkataszteren történő átvezetésére.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
azonnal.

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Duna Takarékszövetkezet pénzforgalmi számla vezetésére és egyéb
pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó ajánlatát a képviselő-testület elfogadja és úgy
dönt, hogy 2011. június 1-jével a Duna Takarékszövetkezetet bízza meg az önkormányzati
folyószámla-vezetéssel, 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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54/2011. (IV. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 174. § (1) és (3) bekezdésére úgy határoz, hogy a pénzforgalmi bankszámláinak vezetésével, 2011. június 1. időponttal a
Duna Takarékszövetkezet (9022 Győr, Árpád u. 93. ) bankot bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
azonnal.

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal és elfogadja a Duna Takarékszövetkezet 280 millió Ft
folyószámla-hitel nyújtására vonatkozó ajánlatát és a hitel felvételét az Erste Bankos hiteleink
kiváltására, az kérem, hogy igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:

Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen

Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
55/2011. (IV. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a folyószámlahitel és
munkabérhitel kiváltásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt folyószámla-hitelkeret
igénybevételéről, a hitelkeret összege 280.000.000 Ft. hitelfelvevő Aba Nagyközség
Önkormányzata, a hitel célja likviditási problémák kezelése, a hitel futamideje 1 év, a hitel
fedezeteként felajánlott ingatlan az önkormányzat tulajdonában álló 0241 hrsz-ú ingatlan,
azon kitétellel, hogy amennyiben a 462 hrsz-ú ingatlan tehermentessé válik (2011. szeptember
30. napja) a hitel fedezete a továbbiakban a 462 hrsz-ú ingatlan lesz.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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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