Iktatószám: P-450-25/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. június 02. 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 pont:
1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2011. június 1-jén kelt levelének megtárgyalása.
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 pontra tett
javaslatot.
1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2011. június 1-jén kelt levelének megtárgyalása.
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Erste Bank levelet juttatott el részünkre az Önkormányzat
fizetőképességével kapcsolatos helyzet megoldása érdekében.
Kossa Lajos polgármester ismertette a levél tartalmát.
Kossa Lajos polgármester:
A levélben nincsen sok új információ, ahhoz képest, amit eljuttattunk a Bank részére.
Szerintem ez egy nagy fegyvertény ebben a helyzetben, hogy eddig eljutottunk. A következő
feladatunk a szennyvíz-helyzet tisztázása.
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Varga Istvánné képviselő:
Én felhívtam a soponyaiakat miután beszéltünk, és azt mondta a soponyai Polgármester Úr,
hogy a Képviselő-testület semmiféle kifizetést nem engedélyez. Se a jubileumi, se a bér,
semmi, tehát magunkra számíthatunk. Azt mondta mindemellett, mert én rákérdeztem, hogy
akkor hogyan tovább, ha pl. jön egy számla, akkor mit tegyek vele. Azt mondta, hogy azokat,
mivel elszámolnunk el kell egymással, azokat tegyem el.
Kossa Lajos polgármester
A béreket sem fogják fizetni?
Varga Istvánné képviselő:
Nem. Semmiféle kifizetést innentől nem teljesítenek. Annyit mondott még, hogy 4 millió a mi
irányunkba Soponya tartozása, Aba tartozása meg az iskola fele 15.000.000,-Ft. De ma
postáztak mindenkinek egy olyan levelet, hogy ennek a kimutatása hogy néz ki. És valami
olyasmit is mondott még, hogy Bizottságokat óhajt felállíttatni, ott is , és itt is , hogy ezt
mindenki nézze át pénzügyi vonalon, hogy ez így helyes, és számoljunk el. Csak magunkra
számíthatunk, akkor lesz bérünk, hogyha tud adni Aba. És azt, mondta még, hogy a gáz ki van
kapcsolva a soponyai Iskolában is.
Kossa Lajos polgármester:
És mennyi a ti nettó béretek?
Varga Istvánné képviselő:
Most adtam oda az Andrásnak, most azért több, szerintem mert az adójóváírás most jelent
meg nálunk. Nagyságrendileg 4.800.000,-Ft. Ez a nettó.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A múlt hónapban az Óvoda az megkapta a bérét?
Varga Istvánné képviselő:
Igen mi megkaptuk a bérünket.
Kasó László képviselő:
A Társulási Szerződésben nem úgy van ilyenkor, hogy mindenkinek kell fizetni azt a bért amit
kell, és ha ilyen gond van akkor majd lesz egy elszámolás és rendezzük az adósságot. Tehát
hogy menet közbe kiszállhat, hogy nem fizeti a bért?
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Varga Istvánné képviselő:
De ők nem kapták meg Abáról az április havi bérüket. Erre lépték most ezt.
Kasó László képviselő:
Ők meg tartoznak 110 millióval a szennyvíz miatt felénk. Amikor minden ki lesz tisztázva,
akkor majd tiszta víz lesz öntve a pohárba, addig ők sem fizetnek, meg mi sem fizetünk.
Varga Istvánné képviselő
Van annyi pénzünk, hogy az Óvodai dolgozóknak fizetést tudjunk adni?
Kossa Lajos polgármester:
Csak úgy, hogyha a soponyai iskolának nem fizetünk.
Kossa Lajos polgármester:
Szavazzunk, hogy tudjuk küldeni a Banknak. Aki a folyószámlahitel szerződés
meghosszabbításával, illetőleg a normatíva kiengedésével kapcsolatos banki feltételekkel
egyetért, az kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, – egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot, hozta:
73/2011. (VI. 02.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Erste Bank
2011. június 01-jén kelt levelében foglaltakat tudomásul veszi, és a 2-es pontban részletezett
folyószámlahitel szerződéskötési és folyósítási feltételeket, valamint a szerződéses
kötelezettségvállalásokat elfogadja, ezek alapján az alábbi feltételeket teljesíti:




Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. május 30-i ülésén
jóváhagyta az Aba 0241 hrsz alatti ingatlan Pro-Omikron Kft-be történő apportálását,
illetve az apportálás bejegyzését követően az üzletrészek értékesítését minimum
340.000.000,-Ft összegben és ennek dokumentációját az Erste Bank részére benyújtja.
Az Aba 0241 hrsz alatti ingatlannal kapcsolatos üzletrész értékesítésének vételárából
Aba Nagyközség Önkormányzata minimum 90.000.000,-HUF összegben előtörlesztést
hajt végre, a folyószámlahitel-keretből legkésőbb 2011.06.30-ig és tudomásul veszi,
hogy az igénybe vehető hitelösszeg 126.000.000,-HUF ra csökken.
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy




az „Önhiki” pályázaton elnyert támogatás minimum 20%-ának megfelelő összegig
kötelező előtörlesztést hajt végre a folyószámlahitel-keretből a pályázati pénz
befolyásának napján,
legkésőbb 2011. szeptember 30-tól a fedezetek körét legalább az Aba 462 hrsz-ú
forgalomképes terheletlen ingatlannal kiegészíti,
2011. szeptember 30-ig részletes reorganizációs tervet mutat be további működésének
fenntarthatóságáról – különösen, fennálló kötelezettségeinek állományáról, a
csökkentés tervezett üteméről és annak forrásairól – beleértve az Aba Víziközmű
Társulat működését, kötelezettségeit is.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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