Iktatószám: P-450-23/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. május 30. napján tartott rendkívüli nyílt
ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, 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, valamennyi képviselő jelen van.
Napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat tulajdonában álló cégekkel kapcsolatos hozzájárulás megadása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
2. Oktatási intézményi társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Kossa Lajos polgármester
3. Az Önkormányzat folyószámlahitelével kapcsolatos döntés jóváhagyása.
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1. Az Önkormányzat tulajdonában álló cégekkel kapcsolatos hozzájárulás
megadása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Alba Airport Kft. taggyűlése a mai napon van, és a képviselőtestület FB-tagot 2010. december 31-i hatállyal delegált az elmúlt évben -Németh Lászlót
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delegáltuk - akinek időközben a mandátuma lejárt, és az Alba Airport Kft. kéri, hogy jelöljünk
meg egy személyt, aki a Felügyelő Bizottságban képviselné az önkormányzatunkat. Én
szeretném kérni a képviselő-testületet arra, hogy Mercsek Györgyöt a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét delegáljuk az Alba Airport Felügyelő Bizottságába. Ezt
előzetesen egyeztettem a céggel, és amennyiben a képviselő-testület is jóváhagyja, akkor a
mai taggyűlésen a cég is ezt jóvá fogja hagyni. Van-e kérdése, észrevétele valakinek ezzel
kapcsolatban?
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Mercsek Györgyöt delegálja az Alba-Airport Kft.
Felügyelő Bizottságába, az kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
60/2011. (V. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alba-Airport
Kft. Felügyelő Bizottságába Mercsek Györgyöt, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
elnökét delegálja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném kérni a képviselő-testületet, mivel a mérlegbeszámolók elfogadásának a határideje
2011. május 31-e, hogy hatalmazzon fel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló
cégekben: (Sárvíz Kistérségi Járóbeteg-ellátó Nonprofit Kft, Aba-Term Kft., Aba-Invest Kft.)
a tulajdonos nevében eljárhassak, természetesen a júniusi testületi ülésünkön, ezek a
beszámolók ide fognak kerülni a képviselő-testület elé, ahol mindenki megismerheti a
mérlegbeszámoló adatait. Azonban a szűkös határidőre való tekintettel, és azért hogy meg
tudjunk felelni a jogszabályi előírásoknak, kérem a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a
taggyűléseken eljárjak.
Aki ezzel, egyetért az kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 nem
szavazattal – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot hozta:
61/2011. (V. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok taggyűlésén, közgyűlésén: ( Sárvít Kistérségi
Járóbeteg-ellátó Közhasznú Nonprofit Kft., Aba-Term Kft., Aba-Invest Kft.)a tulajdonosi jogok
képviseletével felhatalmazza Kossa Lajost Aba Nagyközség Polgármesterét..
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Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

2. Oktatási intézményi társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Együttes ülésen Perkáta és Nagykarácsony Képviselő-testületeivel, a mai napon dönteni
fogunk arról, hogy az abai iskola és az óvoda tagintézményként augusztus elsejétől a PerkátaiNagykarácsonyi Intézmény Fenntartó Társuláshoz fog csatlakozni. Előzetesen sikerült minden
olyan hozzájárulást, szakértői véleményt beszerezni, amely ezt lehetővé teszi. Nagyon röviden
az előzményekről annyit szeretnék elmondani, hogy mindenki által ismert az, hogy Soponya
egyoldalúan fölmondta az Intézményeink közötti Társulási Megállapodásokat, ezt követően a
testületünk kezdeményezte a Seregélyes-Sárosd Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz
való csatlakozást, sajnos azonban a települések ezt a csatlakozási szándékot nem hagyták
jóvá. Szerencsénkre Kasó László Igazgató Úr egy véletlen egybeesés folytán , a perkátai
igazgató úrral együtt volt egy szakmai találkozón, ahol szóba került ez az ügy, és a perkátaiak
felajánlották, hogy szívesen fogadnák az intézményeinket. Egy hetünk volt arra, hogy ezt
végigjárjuk, és a szükséges hozzájárulásokat beszerezzük, úgy tűnik, hogy ennek sikerült
megfelelnünk. A szakértői vélemény elkészült a mai nappal, a képviselők megkapták. Nincs
akadálya annak szakmai oldalról, hogy ezt a társulást létrehozzuk. Az óvoda és az iskola
esetében rendelkezünk a tantestületek, a nevelőtestületek, és a szülői közösségek
hozzájárulásával. Pintérné dr. Szekercés Anna elkészítette a Társulási Megállapodás
módosításához szükséges szakmai anyagokat képviselőtársaim ezeket megkapták. Perkáta és
Nagykarácsony település vonatkozásában is ezt tudom elmondani, Somogyi Balázs
polgármester úr tájékoztatása alapján, mindkét településen rendelkeznek azokkal a
nyilatkozatokkal, amelyek a Társulási Megállapodás módosításához szükségesek. A Fejér
Megyei Közgyűlés holnap tartja az ülését, ahol az egyik napirend ennek a Társulásnak a
bővítése. Az előzetes egyeztetések alapján az vélelmezhető, hogy a megye is támogatni fogja
a kezdeményezésünket. Ez nagyon fontos az önkormányzatunk szempontjából, ugyanis a
pénzügyi osztályvezetőt kértem, nézzük meg, hogy mekkora normatíva kiesést jelentene
számunkra, hogyha nem tudnánk Társulásban fenntartani intézményeinket. Ez egy tanévre
lebontva mintegy 60.000.000,-Ft. bevételkiesést jelentene az iskola és az óvoda esetében. Azt
hiszem, nem kell ecsetelnünk senkinek, hogy ez mit jelentene az önkormányzatunk számára.
A perkátaiak és nagykarácsonyiak pozitív hozzáállásának köszönhetően ezt a 60.000.000,-Ft –
ot sikerült megmentenünk a következő tanév vonatkozásában. 2012. szeptemberétől várható
az oktatási intézmények finanszírozásának, fenntartásának a kormányzati szinten történő
átgondolása, átalakítása. A Társulási Megállapodás szerint a perkátaiak a beérkező
normatívákból az intézményben dolgozók bérét fizetnék ki. Az intézmények épülete, annak
működtetése, fenntartása az Abai Önkormányzat jogkörében maradna, a kifizetéseket nekünk
kell teljesíteni, természetesen itt megnéztük azt is, hogy a beérkező normatívából még
maradni is fog, amit Perkáta át fog adni az Önkormányzatunk számára. Perkáta 5.000.000,-Ftot kér azért, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat ellássa. Ez is kedvező az
Önkormányzatunk számára, ugyanis Soponya számára a normatívából többet adtunk át ennél,
tehát az eddigieknél kedvezőbb megoldás születik. Én ezért kérném a Testületet, hogy majd az
együttes ülésen is pozitívan döntsünk erről a megállapodásról. A mellékelten kiosztott
határozati javaslat alapján, amelyet Pintérné dr. Szekercés Anna készített, a perkátai
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megállapodás megkötése előtt jóvá kell hagynunk azt, hogy megszüntetjük a Soponyával
fennálló Intézményi Társulásokat. A javaslat erről szól. Abban sikerült megegyezni
Soponyával, hogy az ő általuk javasolt augusztus 31-i határidő helyett július 31-ei hatállyal
szüntetjük meg a Társulási Megállapodásokat. Ez azért is fontos, mert kiderült az
egyeztetések alapján, hogy a perkátai és a nagykarácsonyi intézmény is referenciaintézmény,
az abaihoz hasonlóan itt is elindították a referenciaintézménnyé válást. A három intézmény
közösen akar majd Európai Uniós pályázatot benyújtani, ezért is fontos már, hogy a javasolt
augusztus 31-ig határidő helyett már augusztus elsejével hatályba lépjen a Társulási
Megállapodás. Az Önkormányzati Minisztériumos pályázat kapcsán, ahol a soponyaiak
nyertek az abai óvoda tetőcseréjére, és ahol mi nyertünk a soponyai iskola felújítására, azzal
hogy a soponyai önálló intézménnyé válik augusztus elsejétől, így az elszámolási vita is
okafogyottá válik a két Önkormányzat között, amelyet a soponyaiak kezdeményeztek.
Ugyanis a Támogatási Megállapodás egyértelműen rendelkezik, arról, hogy amennyiben a
felújítandó épület, intézmény önálló fenntartású intézménnyé válik, akkor a támogatás
visszafizetendő, tehát így Aba már semmiképpen sem tudja a soponyai felújítást finanszírozni
abból a támogatásból, amit kaptunk. Természetesen június 30-ával nekünk az Önkormányzati
Minisztérium felé egyeztetnünk kell, hogy a Soponya által megnyert 10.000.000,-Ft, valamint
a mi általunk megnyert 10.000.000,-Ft sorsa mi lesz, de teljesen egyértelmű, hogy Aba nem
követett el jogszabálysértést, mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy ezek a
pályázatok sikeresek legyenek, ami a mi szempontunkból azért fontos mert az a 10.000.000,Ft, amit elnyertünk az óvoda tetőcseréjére, valamilyen formában felhasználható legyen. Egy
következő lépésként ezzel a kéréssel kell majd megkeresnünk a Belügyminisztériumot.
Kérném a testületet, hogy a Soponyai Intézményfenntartó Társulás megszüntető határozatát
hagyjuk most jóvá. És ezt magunk között is, de Perkátán is elfogom majd mondani, hogy csak
köszönetünket tudjuk nyilvánítani a perkátai és a nagykarácsonyi képviselő-testületek felé,
hogy ilyen szűkös, egyhetes határidővel is partnerek voltak abban, hogy ezt a helyzetet meg
tudjuk menteni.
Nagy András Botond jegyző:
Arról tájékoztatnám a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Soponya-Aba, illetve az AbaSoponya Társulások megszüntetéséről szóló Megállapodásban a IV. 2. pontban a „két banki
napon belül” szövegrész helyébe a „az 1. pont szerinti utalás megérkezését követően azonnal”
elnevezésű szövegrész lépne. Ezt a módosítást a soponyaiak kezdeményezésére kerülne be a
szövegbe, itt arról, van szó, hogy az augusztus hónapra járó állami normatívát még a két
külön önkormányzat fogja kapni, és ők akkor hajlandóak elutalni részünkre az óvodánkra eső
normatívát, miután mi a soponyai Iskola vonatkozásában, az átutalást teljesítettük az ő
részükre.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki a Társulási Megállapodásokat megszüntető határozati
javaslattal az elhangzott módosítással együtt, egyebekben az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, az kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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62/2011. (V.30.) számú
HATÁROZAT
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „Az Aba Sámuel Általános Iskola
közös fenntartására vonatkozó Aba – Soponya Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodása,
valamint a Mesevár Óvoda közös fenntartására vonatkozó Soponya – Aba Óvodai Közoktatási
Intézményi Társulás Megállapodás megszüntetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára”
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi határozatot hozza:
I.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Aba – Soponya Közoktatási Intézményi
Társulás Társulási Megállapodását, valamint a Soponya – Aba Óvodai Intézményi Társulás Társulási
Megállapodását 20/2011. (III.10.) számú határozatával 2011. augusztus 31.-napjára felmondta, mely
joghatályos felmondást határidőben Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével közölte.
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete kezdeményezésére a társult Önkormányzatok
Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló Társulási Megállapodások
megszűnési időpontját közös megegyezéssel 2011. július 31.-napjában állapítják meg.
1.

Aba Nagyközség Önkormányzata az Aba Sámuel Általános Iskola megszüntető okiratát 2011.
július 31.-napi hatállyal adja ki oly módon, hogy az abból az „államháztartásról” szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. – Áht. – 95. § (5) bekezdése alapján a 8123 Soponya, Dózsa György út 5. sz.
alatti telephelyen működő Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola kiválik.

2.

Soponya Nagyközség Önkormányzata a Mesevár Óvoda Alapító Okiratát 2011. augusztus 1-jei
hatállyal módosítja oly módon, hogy a 8127 Aba, Dózsa György út 105. sz. alatti telephelyen
működő Hétszínvirág Tagóvoda, mint az Intézmény tagóvodája megszűnik, továbbá a 2011.
augusztus 1-jei hatállyal önálló helyi költségvetési szervként hozza létre a Gróf Zichy János
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.

3.

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Aba Sámuel Általános Iskolát, mint
önálló költségvetési szervet nem tartja fenn, mind az általános iskolai közoktatási, mind az
óvodai nevelési feladatok közös ellátása érdekében 2011. augusztus 1-jei hatállyal csatlakozik a
Perkáta – Nagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz, mely által ezen Társulás
keretében fenntartott Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ Aba
Sámuel Tagiskolája és Hétszínvirág Tagóvodája látja el Aba Nagyközség közigazgatási
területére kiterjedően a közoktatási feladatokat korábbiakkal változatlan telephelyeken.

4.

A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei kölcsönösen rögzítik, hogy az I.3. pontban foglalt
közoktatási intézmények átszervezése, illetőleg megszüntetése során a közoktatási
intézményekben
dolgozó
közalkalmazottak
munkáltatói
jogutódlással
való
továbbfoglalkoztatása történik, a tanulói, illetőleg az óvodáskorú gyermekek óvodai
jogviszonyai jogfolytonosak.

5.

A Mesevár Óvoda vezetőjének magasabb vezetői megbízatása 2011. június 30.-napjával
megszűnik. Soponya Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Intézmény magasabb
vezetői munkakörének 2011. augusztus 1.-napjával történő megbízására, melynek elbírálásáról
már önállóan dönt.
A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy 2011. július 1-től
2011. július 31.-napjáig terjedő időtartamra nézve Soponya Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete a jelenlegi óvodavezetői munkakört ellátó személy részére megbízást ad,
mellyel Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért. Amennyiben az
óvodavezető a megbízást nem fogadja el, úgy az Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
szerinti helyettesítési rend érvényesül.
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II.
1.

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és Aba Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete kölcsönösen megállapítják, hogy a I. pontban részletesen megjelölt
közoktatási intézményi társulások időtartama alatt a társult Önkormányzatok között ingatlanra
vonatkozó közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal egymással elszámolási
kötelezettségük nem áll fenn.

2.

A Társulások időtartama alatt a közösen fenntartott közoktatási intézmények színvonalasabb
működése érdekében az alábbi sikeres pályázatokat nyújtották be:
Pályázati
azonosító

Pályázat címe

TÁMOP
3.1.4/08/22008-0075.

Kompetencia alapú oktatás
bevezetése Aba – Soponya
közoktatási
intézményeiben.

TÁMOP
3.2.11/10/1.

TIOP
1.1.1.-091/12010-0082

Nevelési-oktatási
intézmények tanórai,
tanórán kívüli és
szabadidős
tevékenységének
támogatása.
A tanulói laptop program
megvalósítása AbaSoponya Közoktatási
Társulás intézményeiben.

Fenntarthatósági
időszak

Érintett intézmény

A pályázat
lezárása után 5 év.

Mesevár Óvoda, s annak
Hétszínvirág Tagóvodája
Aba Sámuel Általános Iskola,
s annak Gróf Zichy János
Általános és Művészeti
Tagiskolája

A pályázat
lezárása után 5 év.

Mesevár Óvoda, s annak
Hétszínvirág Tagóvodája,
melyben az Intézmény
együttműködő partner.

A pályázat
lezárása után 5 év.

Aba Sámuel Általános Iskola,
s annak Gróf Zichy János
Általános és Művészeti
Tagiskolája

A társult Önkormányzatok a fentiekben részletezett pályázatok fenntarthatósági időszakában
változatlanul folyamatosan együttműködnek, az egyes pályázatok által érintett közreműködő
szervezet felé kölcsönösen együttműködve eljárnak a közoktatási intézmények jogállásában
bekövetkezett változások bejelentése érdekében oly módon, hogy a saját közigazgatási
területükön működő közoktatási intézmények, tagintézmények tekintetében a pályázatban vállalt
kötelezettségeket változatlanul teljesítik. A pályázatokon beszerzett ingóságok, eszközök
tulajdonjoga tekintetében abban állapodnak meg, hogy a székhely intézményekben, illetőleg
tagintézményekben elhelyezett ingóságok térítésmentes használati joga a fenntarthatósági
időszak alatt, majd azt követően a tulajdonjoga a székhelyintézmény, illetőleg tagintézmény
fekvése szerint érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatot illeti meg.

III.
A I. pontban részletesen megjelölt közoktatási intézmények közös fenntartása során a közoktatási
intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok közüzemi költségeivel kapcsolatosan több kifizetetlen
számlatartozás áll fenn, melyek rendezése tekintetében a társult Önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a számlatartozásokat a székhelyintézmények irányító szervének minősülő
Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények vezetői bevonásával felmérik, s a tételes
tartozások ismeretében 2011. június 30.-napjáig megállapodnak azok rendezése ügyében.
IV.
Az Aba – Soponya Közoktatási Intézmény által fenntartott Aba Sámuel Általános Iskola, s annak Gróf
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Zichy János Általános és Művészeti Tagiskolája fenntartásához az állami költségvetési hozzájárulások
igénylésére Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint az Intézmény irányító szerve, a
Mesevár Óvoda, s annak Hétszínvirág Tagóvodája fenntartásához az állami költségvetési
hozzájárulások igénylésére s a többcélú kiegészítő támogatások átvételére vonatkozó megállapodás
megkötésére Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Mesevár Óvoda irányító
szerve jogosult.
1.

A közoktatási intézmények költségvetését a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei
együttesen hagyták jóvá, melynek során a fentiekben nevesített költségvetési hozzájárulások
összegeit tételesen szerepeltették.
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az Aba
Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskolája tanulói után
igényelt 2011. augusztus hónapra járó állami költségvetési normatív támogatás összegét, annak
megérkezését követő 2 banki napon belül Soponya Nagyközség Önkormányzata költségvetési
pénzintézeti számlájára átutalja. Ezen átutalandó összeg nem foglalja magában az intézményi
társulási kiegészítő állami támogatások összegét, melyet Aba Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete köteles a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága rendelkezése
szerinti módon visszautalni.

2.

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Mesevár Óvoda, s annak
Hétszínvirág Tagóvodája működéséhez szükséges állami költségvetési hozzájárulás igénylésére
jogosult székhelyönkormányzatként, a Mesevár Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája óvodáskorú
gyermekei után igényelt állami költségvetési normatív hozzájárulás, s intézményi kiegészítő
hozzájárulás összegét, annak megérkezését követően Aba Nagyközség Önkormányzata
költségvetési számlájára az 1. pont szerinti utalás megérkezését követően azonnal átutalja. A
költségvetési törvény 8. sz. melléklete szerinti többcélú kiegészítő támogatás összegét a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága rendelkezése szerint köteles visszautalni.

3.

A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a
közoktatási intézményi társulások megszűnését, a közoktatási feladatok ellátásának változását, a
feladatellátások átadás-átvételét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére
bejelentik, a költségvetési normatívákról történő lemondásokat, illetőleg pótigényeket
benyújtják. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás felé a költségvetési törvény 8. sz. melléklete
alapján igényelt összegek módosulásának bejelentése érdekében szintén eljárnak.
V.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat végrehajtása érdekében teendő
intézkedések megtételére, s a III. pontban részletezett számlatartozások rendezésére vonatkozó külön
megállapodás előkészítésére, s annak Képviselőtestület soron következő ülése elé terjesztésére.

Felelős:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző

Határidő:

2011. június 30.

Kossa Lajos polgármester:
Ezen napirend kapcsán szükséges még határozatot hoznunk, hogy a Pintérné dr. Szekercés
Anna ügyvédet megbízzuk ezzel a feladattal, a Társulási Megállapodások elkészítésével, aki
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ezzel egyetért kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
63/2011. (V. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba-Soponya
és a Soponya-Aba, valamint a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Közoktatási Intézményfenntartó
Társulások Megállapodásainak előkészítésével a „Dr. Szekerczés” Ügyvédi Iroda, Pintérné
Dr. Szekercés Anna ügyvédet bízza meg bruttó: 393.750,-Ft megbízási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

3. Az Önkormányzat folyószámlahitelével kapcsolatos döntés jóváhagyása.
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Az elmúlt héten több körben egyeztettünk az ERSTE Bankkal annak érdekében, hogy június
elsejével ne kelljen az Önkormányzatnak fizetésképtelenséget bejelentenie, bevontuk ebbe az
egyeztetésbe a reptéri befektetők képviselőit is. Kétszer is volt találkozó a banki
képviselőkkel, és megszületett az a levél, amelyet én pénteken eljuttattam a bankba, és
amelyet a bank a héten tárgyal. Én azt ígértem a Banknak, hogy a mai rendkívüli ülésünkön a
Testület tárgyalja, és amennyiben egyetért vele, akkor határozatban is meg fogja erősíteni, és
ezt holnap reggel el fogjuk juttatni a bank számára. Ennek a lényege az, hogy a bank
ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos összeget még az Önkormányzatunk törlesszen azon felül,
amit eddig leinkasszáltak a folyószámlahitel törlesztésére. Jelenleg a fennálló tartozás
219.000.000,-Ft. Egy olyan megoldás körvonalazódik, hogy az önkormányzat apportálja a
reptéri ingatlant a Pro-Omikron Kft-be, és az üzletrészünket értékesítjük a befektető számára.
Ez a javaslat már hosszú évek óta a testület, illetve a befektető előtt van de ezidáig ezt nem
sikerült rövidre zárnunk. Ennek az apportálásnak a lényege az, hogy gyakorlatilag itt egy
340.000.000,-Ft-os vételár alapján történne meg ez az apport. Jelenleg ez az ingatlan
367.000.000,-Ft –ra van felértékelve. Azonban voltak olyan támogatások, amelyeket a
befektető nyújtott, tehát itt egy pontos, tételes elszámolásnak kell történnie a megállapodás
megkötése előtt. Tehát kérném a testületet, hogy ezt a 340.000.000,-Ft-os vételárat irányárnak
tekintse. A mindenkhiez eljuttatott levelemhez képest, annyi változás van, hogy 90.000.000,Ft-ot törlesztenénk a bank felé a folyószámlahitelből. 70.000.000,-Ft maradna az
Önkormányzatnak, amit föl tudnánk használni. Jeleztem a bank felé is és a Képviselők felé is,
hogy ez a 70.000.000,-Ft, ez valójában az eddig az önkormányzatunktól leinkasszált pénzeket
foglalja magában. Az Európai Uniós alszámláinkra feltétlenül vissza kell tenni a leinkasszált
össszegeket, mivel e nélkül nem tudjuk folytatni a már megkezdett pályázatokat. Abban az
esetben, ha a bank elfogadja ezeket a feltételeket akkor mi úgy ítéljük meg, hogy a 60 napon
túli kifizetéseinket tudjuk rendezni, valamint ha az Önhiki pályázatunkat szintén elbírálnák,
akkor az is komoly lehetőséget teremtene a likviditás helyreállítására. Ez mindenképpen
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szükséges ahhoz, hogy a lehető legrosszabbat elkerüljük, ez pedig a fizetésképtelenség,
ugyanis olyan folyamatban lévő EU-s pályázataink vannak, amelyeket ha nem tudunk
befejezni, akkor visszafizetési kötelezettség áll elő, amelynek gyakorlatilag beláthatatlan
következményei vannak. Én azt szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy a levélben
foglalt elvekkel, értsen egyet, fogadja el. A megállapodások visszakerülnek a testület elé, én
úgy ítélem meg, hogy ez egy fontos előrelépés lenne a likviditási helyzet helyreállítására.
Kérném, a Testületet hozzuk meg ezt a döntést a jövőre nézve.
Bor József Dezső képviselő:
Én is azt szeretném elmondani, hogy a mostani helyzetünkben ez egy jó megoldásnak tűnik.
Egy reális összeggel nézünk szembe. Jelen pillanatban nincs több időnk. Mindenféleképpen
támogatom.
Kossa Lajos polgármester:
A reptéri ingatlannak kulcsszerepe volt Aba fejlődésében, ha nem lett volna, akkor nem
tudtunk volna kötvényt kibocsátani, ha nincs ez az ingatlan, akkor nem lenne a jelenlegi
helyzetünkben továbblépés sem. Azért az egy fontos momentum, hogy már nem kérik az
iparűzési adó átadását fejlesztési ráfordításként, ez lehet a továbblépésnek a záloga
megítélésem szerint.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet, arra, hogy az összes többi, az
önkormányzatunk tulajdonában lévő ingatlan sorsát rendezni kellene. Mert ezek az ingatlanok
önmagukban nem pénzt hoznak, hanem pénzt visznek el és nem is keveset, a Termál kutas
ingatlan is, az Aba-Invest–es ingatlan is. Gondolok itt a vízkészlet-járulékra. Javaslom, hogy
gondoljuk végig, hogy milyen irányba tudnánk elmozdulni a kérdéses ingatlanok
vonatkozásában. Sajnos több millió forint éves költség így is van abból, hogy ez a cég ott van,
tevékenységet végez. A földterület nem hoz bevételt, az ami bevételt hoz, ha valaki
valamilyen fejlesztést eszközöl a település közigazgatási határán belül, és ezt úgy hívják,
hogy iparűzési adó.
Kossa Lajos polgármester:
Itt is várjuk a Közép-Pannon Zrt. döntését, amely eldöntheti a két kérdéses ingatlan további
sorsát.
Mercsek György, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A repülőtérrel kapcsolatban, ez a történet 2000. nyarán kezdődött, emlékezzünk vissza, akkor
nagy lelkesedéssel, azt hittük, hogy pár éven belül itt reptér lesz, ha akkor úgy lett volna,
ahogy tájékoztattak minket, akkor most nem lennénk ebben a helyzetben. Azóta nagyon sok
idő eltelt, és mi mindig abba bíztunk, hogy a reptérből lesz valami. Én úgy látom, hogy a
befektető kitartott, és akar valamit elérni. Most hogy ennek az értéke mennyi, valóban
arányosítani kell az eladott résszel, nehogy itt vád érjen bennünket. Ez az ár tekintve, azt hogy
Székesfehérvár 600.000.000,-Ft-ért adta el az ő részét, valóban arányosnak tűnik. Szerencse,
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hogy ebben a helyzetben eljutottunk idáig, hogy most már tényleg lesz belőle valami.
Kossa Lajos polgármester:
Van e még kérdés észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor én még
javaslom, hogy a határozati javaslat kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a folyószámlahitel
mellett a fennálló munkabérhitelünket is strukturálja át a Bank, illetve a június 2-án
megérkező állami támogatás felszabadítására vonatkozó kérésünket vegyük bele. Az látszik,
júniusban nagyon sok dolgunk lesz, ahogy ezt jeleztem az önkormányzati cégekkel
kapcsolatban a Közép-Pannon Zrt-nél is a jövő hét elején várható döntés. Több ülést is kell
majd tartania a képviselő-testületnek annak érdekében, hogy a fizetőképességünket fenn
tudjuk tartani.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a javasolt módosításokkal együtt, elfogadja a határozati javaslatot kérem emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
64/2011. (V. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az Aba 0241 hrszú (Börgöndi
repülőtér) külterületi ingatlannak a Pro-Omikron Kft-be történő apportálásáról, továbbá
megállapodik a Pro-Omikron Kft-vel, valamint a Biggeorge’s Vagyonkezelő Kft-vel, és az NV
Vagyonkezelő Kft-vel, hogy az apport bejegyzését követően az üzletrészt a Biggeorge’s
Vagyonkezelő Kft, valamint az NV Vagyonkezelő Kft. részére 340.000.000,-Ft vételár
ellenében értékesíti.
A Képviselő-testület a 340.000.000,-Ft vételárból származó bevételt az alábbiak szerint osztja
fel.
 180.000.000,- Ft összeget a vételárból történő beszámítás útján megfizet a
Pro-Omikron Kft. részére tartozásai rendezésére.

90.000.000,-Ft összeget az ERSTE Bank részére teljesít a fennálló 219.000.000,- Ft
összegű lejárt hiteltartozása törlesztésére.

70.000.000,-Ft összeget az Önkormányzat működésére, szállítói, és egyéb
tartozásainak megfizetésére fordítja tekintettel arra, hogy az Erste Bank általi
inkasszálás folytán ez az összeg elengedhetetlenül szükséges Aba Nagyközség
Önkormányzata fizetőképességének fenntartásához.
A Képviselő-testület kéri az ERSTE Bankot, hogy a fennmaradó 129.000.000,-Ft összegű
folyószámlahitel tartozást 1 év tőketörlesztésre vonatkozó türelmi idővel, további 2 év alatt
egyenlő részletekben törleszthesse a Bank felé, a kamatok folyamatos fizetése mellett.
A Képviselő-testület kéri az ERSTE Bankot, hogy a munkabér hitel tartozását szintén 1 év
tőketörlesztésre vonatkozó türelmi idővel, további 2 év alatt egyenlő részletekben törleszthesse
a Bank felé, a kamatok folyamatos fizetése mellett.
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A Képviselő-testület kéri az ERSTE Bankot, hogy a várhatóan 2011. június 02-án beérkező
állami támogatás kiengedését szíveskedjen az Önkormányzat részére biztosítani, és erről
visszavonhatatlan, írásos nyilatkozatukat 2011.05.31.-én szíveskedjenek az Önkormányzat
részére megküldeni, annak érdekében, hogy ne kelljen adósságrendezési eljárást
kezdeményezni, és védett számlára kérni az összeg kifizetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Aba Napok kapcsán lenne egy kérésem a tisztelt képviselő-testület felé, azt hiszem mindenki
egyetért azzal, hogy itt június 17-19-e között a jelenlegi helyzetben nem fogunk tudni Aba
Napokat tartani. Én kérném ezért a testületet, határozatban erősítsük meg, hogy június 17-19.
között nem tartunk Aba Napokat. Az egyértelműen látszik, hogy mi nem tudjuk kiegészíteni
egy ilyen mértékű rendezvényhez kapcsolódó költségeket.
Akkor, aki egyetért azzal, hogy az Aba Napok rendezvényt most 2011. június 17-19.
időtartamban nem rendezi meg a Képviselő-testület, de leül a szervezőkkel hogy
megvizsgálja, hogyan tudna egy önfenntartó fesztivált, Aba Napokat megszervezni a nyár
folyamán, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
65/2011. (V. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ABA NAPOK
elnevezésű rendezvényt, 2011. június 17-19-e között nem tartja meg.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy felveszi a kapcsolatot a szervezőkkel, hogy
megvizsgálja azt, hogy hogyan tudna egy önfenntartó ABA NAPOK-at megszervezni a nyár
folyammán.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Még egy dolog lenne, amiről döntenie kellene a képviselő-testületnek, ez pedig a
szennyvízberuházás kapcsán - ami a következő fontos feladatunk, hogyha ez a banki döntés
megszületik - a szennyvíz hitelekkel kapcsolatos anomáliáknak a rendezése. Ismét lejárt a
műszaki bonyolító és az ügyvéd szerződése, én kérném a képviselő-testületet, hogy mindkét
szerződést hosszabbítsuk meg, mert most megint egy olyan időszakban vagyunk, amikor ha
nincs jogi képviseletünk, ill. műszaki bonyolítói képviseletünk, akkor bajba kerülhetünk.
Jelenleg egyébként folyik a Swietelsky-vel a szennyvízcsatorna hálózat műszaki
felülvizsgálata.
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Aki egyetért a műszaki bonyolító szerződésének 2011. július
meghosszabbításával, az eddigi feltételekkel, az kérem, emelje fel a kezét

31-ig

történő

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
66/2011. (V. 30.) 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. július 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 2011. július
31-ig történő meghosszabbításával, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 nem
szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta:
67/2011. (V. 30.) 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. július 31-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi szerződés módosításának
aláírására.
Határidő: döntést követően azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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