Iktatószám: P-450-29/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. július 27. 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. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.

Reptéri ingatlan értékesítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

2.

Az ERSTE Bank által a folyószámlahitel meghosszabbítása feltételeit tartalmazó
értesítés jóváhagyása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

3.

Az Abai Gimnázium Alapító okiratának módosítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

4.

Az Aba Sámuel Általános Iskola Alapító okiratának a módosítása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

5.

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.
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1.

Reptéri ingatlan értékesítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Képviselő-társaim előtt ismeretes a kialakult helyzet Aba Nagyközség Önkormányzatának a
fizetőképességével kapcsolatban az ebből kivezető út menetrendjét jómagam a jó pár héttel
ezelőtt megtartott falugyűlésen ismertettem, és ezzel kapcsolatban kell a mai napon döntéseket
meghoznunk. Hozzá szeretném azt tenni, hogy az akkor ismertetett feltételekhez képest semmi
nem változott, nem a Képviselő-testület mulasztásából ered az, hogy ilyen helyzet alakult ki, és
nem tudtuk folyósítani a június havi béreket, szociális juttatásokat, ugyanis a Testület jóváhagyta
azokat a feltételeket, amelyeket a Bank támasztott a folyószámlahitel meghosszabbítása
érdekében. Az elmúlt hetekben ERSTE Bank és a Hypo Bank között több menetben egyeztetés
folyt a reptéri ingatlan értékesítéséből befolyó bevétel felosztásáról, felhasználhatóságáról, illetve
egy olyan óvadéki szerződés tervezetről, amelyet a három fél fog aláírni: Aba Nagyközség
Önkormányzata, és a két Bank, annak érdekében hogy a bankok is az ügyletekhez szükséges
jóváhagyásokat meg tudják hozni. Ugye a Hypo Banknak jóvá kell hagyni a reptéri ingatlan
apportálását mivel, a bérleti szerződés az fedezete volt a kötvénykibocsátásnak. Az ERSTE Bank
már korábban tájékoztatott bennünket azokról a feltételekről, amivel ő meghosszabbítja a
folyószámlahitelt. Ami nagyon kellemetlenül érintett bennünket - annak ellenére, hogy a
Képviselő-testület soron kívül meghozta azokat a döntéseket, amiket a Bank kért – az ERSTE
Bank számunkra váratlan módon a júliusi normatívákat, és az Önhiki pályázaton elnyert
17.000.000,-Ft is leinkasszálta a számlánkról, ezzel gyakorlatilag ellehetetlenült július hónapban az
Önkormányzat működése. Több körben egyeztetést folytattunk a Bankkal, jegyző úrral, a
Pénzügyi Bizottság elnökével közösen is tárgyaltunk, ennek ellenére a Bank álláspontja nem
változott meg, és ezt az összeget nem biztosította a számunkra, hogy a legszükségesebb
kifizetéseket teljesíteni tudjuk. Tegnapi napon érkezett meg az a banki értesítés, amely sok újat
végül is nem tartalmaz a két hónappal ezelőtti banki feltételekhez képest. Én kérném a testületet,
hogy a mai napon három határozatot hozzunk egyrészt, hogy a reptéri ingatlanok apportálásával
kapcsolatos szerződéseket hagyjuk jóvá, a másik ennek része egy 25.000.000,-Ft- os
kölcsönszerződés amiből ki tudjuk fizetni a béreket, elmaradt szociális juttatásainkat, közüzemi
tartozásainkat. A másik határozat az ERSTE Bank által megküldött feltételek jóváhagyása, és
kérném, hogy ez alapján hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt az
óvadéki szerződés aláírására. Valamin én kérném, hogy még egy határozatot hagyjunk jóvá,
ugyanis jól látszik, hogy ha itt a bankok nem lépnek a mai napon konstruktívan, akkor a fizetések
még ezen a héten sem biztos hogy kifizetésre kerülhetnek. Ma 11.30-kor egyeztet a Hypo Bank és
az Erste bank, én nagyon szeretném, hogy ezek a határozatok addig beérkeznének, hogy lássák
Aba Nagyközség Képviselő-testülete mindent megtesz annak érdekében hogy ezeket az
elmaradásokat teljesíteni tudjuk. Én a következő határozati javaslatot fogalmaztam még meg amit
kérném hogy hagyjunk jóvá: Aba Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az ERSTE BANK
HUNGARY Nyrt-t, valamint a Hypo Noe Gruppe Bank-ot, hogy átérezve a több mint 300 abai
család válságos helyzetét, valamint azt, hogy az önkormányzat a működésképtelenség határára
érkezett, tegyék lehetővé 2011. július 28-i nappal 25.000.000,-Ft felhasználását az elmaradt bérek,
szociális juttatások, közüzemi számlák és a működőképesség fenntartásához szükséges
kötelezettségek teljesítése érdekében. Tehát én mindenképpen fontosnak tartom, hogy egy
határozatban jelezzük azt a helyzetet, ami Abán kialakult, és itt gyakorlatilag egyfajta emberi
hozzáállásról is van szó, akkor amikor a Bankok döntéseket hoznak. Itt hozzá szeretném azt
tenni, hogy az elmúlt hetekben nem Aba és a Bankok között folyt a vita, hanem a két Bank
egymás közötti egyeztetése miatt csúsznak a dolgok. Ami még fontos, hogy ezt a jegyzőkönyv
számára is szeretném leszögezni, az elmúlt időszakban is megpróbáltunk több szervezethez
fordulni, illetékeshez a kialakult anomáliák rendezése érdekében: kötött felhasználású pénzeknek
a leinkasszálása, Európai Uniós támogatások leinkasszálása és az egész helyzet rendezése
ügyében. Semmilyen érdemi segítséget nem kaptunk ezen időszakban, tehát szeretném azt jelezni,
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hogy akkor amikor Aba Nagyközség Képviselő-testülete ezeket a döntéseket a mai napon
meghozza. Olyan helyzetbe került részben önhibáján kívül, ami miatt már mást nem tud tenni. És
nekünk az abai családok érdekében, akik valóban tragikus helyzetbe kerültek, e miatt a kialakult
helyzet miatt nekünk az elsődleges feladatunk most az, hogy az elmaradt juttatásokat ki tudjuk
fizetni, mert beláthatatlan következményei lesznek. De gyakorlatilag jól látszik, hogy ezeket a
feltételeket nem mi szabjuk, számunkra szabják. Az hogy ez a helyzet miből alakult ki én úgy
gondolom, hogy ez is tisztázódni fog az idők folyamán, de szükséges rögzíteni azt, hogy mi
mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a helyzet ne alakuljon ki.
Varga Istvánné képviselő:
Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha mi most ezekhez a feltételekhez hozzájárulunk, akkor ez
a 25.000.000,-Ft elegendő lesz az elmaradt számlák, és egyebek kifizetésére is, illetve hogy mi a
biztosíték arra, hogy a júliusi állami támogatást a normatív állami támogatást nem veszik le a
bankok. Van-e esély arra, hogy hamarosan a júliusi bért is megkapják az emberek?
Kossa Lajos polgármester:
Ebben egyértelműen meg van fogalmazva, hogy mi a Bank álláspontja. Ma az elsődleges, hogy a
25.000.000,-Ft felszabaduljon, ez azért is fontos számunkra, mert mindenki előtt is ismeretes a
soponyai Önkormányzattal kialakult helyzet. Tehát nekünk az óvodai dolgozók érdekeit is
képviselni kell, és ebben az esetben tudjuk az óvodai dolgozók bérét is kifizetni. Ez a 25.000.000,Ft arra elég, hogy az elmaradt béreket, szociális juttatásokat, a legszükségesebb közüzemi
tartozásokat ami a működőképességünk fenntartásához szükséges ki tudjuk egyenlíteni, illetve
még néhány olyan akut problémára megoldást jelent, amely szintén úgy érzem felelősséggel
tartozunk azok iránt az abai vállalkozók iránt, akik szociális étkeztetésben, kollégiumi ellátásban
vettek részt. Tehát ezekre lesz elegendő.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Tehát, hogy egyértelmű legyen a júniusi normatíva, kerülne most felhasználásra, és azt gondolom
az óvadéki szerződés fogja majd tartalmazni, hogy az augusztusi normatívát már akkor kiengedi a
bank. Szóbeli garancián kívül lesz-e még valami az óvadéki szerződésben? Nagyon bízom benne,
hogy az óvadéki szerződésbe az a szóbeli ígéret is bele kerül, hogy az óvadéki számláról
felszabadítanak egy bizonyos összeget a szállítói tartozások rendezésére.
Nagy András Botond jegyző:
Az óvadéki szerződés az arról szól, hogy a reptéri ingatlan eladásából származó összeget fogja a
bank erre a számlára rakni. A normatíva amúgy sem erre a számlára érkezik, az nem is fog így
szerepelni az óvadéki szerződésben. Viszont ebben a levélben, írja a bank, hogy 53.000.000,-Ft
kér az óvadéki számlára beérkező pénzből, én úgy gondolom, hogy a maradékot a mi
felhasználásunkra bocsátja.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Csak az a baj, hogy számomra ez nem olyan egyértelmű.
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Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Illetve azt is írja itt, hogy addig lesz zárolva az állami támogatás, amíg a folyósítási feltételeket nem
teljesítjük.
Varga Istvánné képviselő:
Akkor most az nem tiszta, hogy akkor június végén a júniusi jön-e meg? Vagy már a júliusi?
Nagy András Botond jegyző:
Nem-nem. Június végén a júniusi jön meg. Június hónapban volt az állami normatív támogatás,
amit június hónap végén utalt át a Magyar Államkincstár. Ezt a támogatást inkasszálta le a bank
július elején. Ebből a támogatásból kellett volna kifizetni a júniusi béreket. És most a júliusi
érkezik majd meg augusztus 1-én a számlánkra, ami már a júliusi bért fedezné.
Varga Istvánné képviselő:
Tehát most már lassan kéthavi bérről van szó.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Itt inkább az a kérdés, hogy van-e reális esélye annak, hogy a folyósítási feltételeket addigra
teljesíteni tudjuk.
Varga Istvánné képviselő:
Azzal, hogy ezeket, a határozatokat meghozzuk, azzal teljesítjük.
Varga Istvánné képviselő:
Csak azért kérdeztem én meg, hogy várható-e, hogy hamarosan a júliusi bér is kifizetésre kerül?
Nagy András Botond jegyző:
A levélből kitűnik, hogy meg kell állapodni a Strabaggal augusztus 31-ig, alá kell írni a reptér
szerződést, a bankbiztos kinevezését elkell fogadni ezek a folyósítási feltételek, ha ezeket
teljesítettük, akkor hajlandó a Bank bármilyen állami támogatást kiengedni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Csak bízzunk benne, hogy a harmadik fél tehát a pénzintézetek is hamarosan döntenek, mert
ahogy azt a polgármester úr is mondta, olyan sok újdonság nincsen ebben a levélben, amit ne
tudtunk volna másfél hónappal ezelőtt, azon kívül, hogy a Bank megmutatta, hogy ha akarja,
akkor azonnal el tudja lehetetleníteni az Önkormányzatot, úgy gondolom, hogy sok változás
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nincsen ebben a konstrukcióban az öt-héttel ezelőttihez képest.
Nagy András Botond jegyző:
Annyiban van változás, hogy van most már konkrét összeg amit a Bank kér.
Mercsek György, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az elmúlt hetek tárgyalásai alapján, arra az álláspontra kell helyezkednünk, hogy ettől jobb
megoldás jelenleg nincs. Az meg egyértelmű, hogy amit a Lajos elmondott, hogy a 25.000.000,-Ft.
az elmaradt bérekre jó. Ezt kell megértenünk, ezt alapján kell gondolkoznunk, hogy így lesz. Jobb
helyzetet nem tudunk teremteni jelenleg, bármit is csinálunk. Lajos is megmondta nagyon sok
követ megmozgattunk magas szinteken. Azt látom, hogy továbbra nagy küzdések lesznek a
jövőben is, azért hogy tudjuk tisztázni a dolgainkat. Ha azok a kivitelezők, aki ezt a helyzetet
kialakították nem lesz egyszerű futam velük szemben sem, de egyelőre jobb út nincs. Jelenleg
uralják az egész világot a pénzintézetek, ebből kell kiindulni ezt mindenki látja a kezükben lévő
eszközöket. Szerintem amit most leírtak el kell foganunk, mert ennél jobb álláspont nem
képzelhető el.
Bor József Dezső képviselő:
Csatlakozom az előttem szólóhoz, mindenki tapasztalhatja, hogy ez az egész világ pénzügyi
vonalon. Amit meghoztunk a múltkor, meg a falugyűlés után mindenki kicsit hátradőlt, hogy
megindulnak ezek a folyamatok, hát nem indultak meg ezek a folyamatok. Tudjuk, hogy a
pénzintézetek is – nem úgy mondom, hogy félnek – hanem ők is úgy vannak, hogy szeretnék
minél nagyobb biztonságban tudni magukat, ezért túl is biztosítják magukat itt személyesen is
érintett vagyok egy svájci frankos kölcsönben, mindenki látja most erről szól minden híradás. De
ahogy a polgármester úr is elmondta, itt mindenféleképpen az abai lakosságot, az abai emberek
érdekeit kell nézni, a megállapodás szerintem egy jó megállapodás. Ebben a körülmények között
ennél jobbra ne számítsunk, ilyen körülmények, tárgyalási körülmények között ezt tudták
kiharcolni, ennél jobbat nem. Én támogatom.
Mercsek György, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ebből a megállapodásból az is látszik, hogy ezt megtehették volna már hetekkel ezelőtt, de eddig
fárasztottak bennünket.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése észrevétele Amennyiben nincs, akkor aki a reptér ingatlan apportálásával
kapcsolatos határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért az kérem igennel, aki
nem az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: Igen
Dr. Pőcze Ferenc: Igen
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Bor József Dezső: Igen
Kasó László: Igen
Mercsek György: Igen
Pukliné Tündik Tünde: Igen
Varga Istvánné: Igen.
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot, hozta:

82/2011. (VII. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel az Aba
Nagyközségben kialakult pénzügyi helyzetre, az önkormányzat likviditásának biztosítása
érdekében a következőket határozza el:


Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mellékelt előterjesztésben
szereplő tartalommal megállapodást köt a PRO-OMIKRON Ingatlanfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhelye: 1023. Budapest, Lajos u. 28-32.; cjsz: 01-09-862939)
valamint a Biggeorge’s Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye:
1023. Budapest, Lajos u. 28-32.; cjsz: 01-09-696808) valamint az NV Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1139. Budapest, Röppentyű u. 48., cjsz: 01-09697168).

Ezen megállapodás keretében az Önkormányzat úgy határoz, hogy
1. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a PRO-OMIKRON Kft. törzstőkéjének
megemeléséről 276.700.000,-Ft. összegben. Aba Nagyközség Önkormányzata a törzstőke emelést az
alábbi ingatlanok apportként történő rendelkezésre bocsátásával, azaz nem pénzbeli hozzájárulással
biztosítja:
Helyrajzi szám
Aba 0241

Lámpahelyek ½ rész
Aba 0238/4
Aba 0238/5
Aba 0238/6
Aba 0238/7
Aba 0238/8
Aba 0238/9
Aba 0238/10
Aba 0238/11
Aba 0238/12
Aba 0238/13
Aba 0238/14
Aba 0238/15
Aba 0238/16
Aba 0238/17
Aba 0238/18
Aba 0238/19
Aba 0238/20

Összesen:
Mindösszesen:

Terület m2

Megnevezés

117 ha 5371

repülőtér

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely
lámpahely

425 ½-része = 212,5
117 ha 5583,5
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Az apport ingatlanok értéke 340.000.000,-Ft azaz Háromszáznegyvenmillió forint, melyből
276.700.000,-Ft összeg a törzstőke növekedéseként, a fennmaradó 63.300.000,-Ft összeg a
számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény 36. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban a tőkeemeléssel a
„jegyzési érték” és a névérték különbözeteként tőketartalékba kerül.
2. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 25.000.000.,-ft azaz Huszonötmillió
forint összegű kölcsön felvételéről a 2011. augusztus 31-i lejárattal, évi 8% kamatra egyenlő arányban a
Biggeorge’s Vagyonkelező Kft és az NV Vagyonkezelő Kft.től. A kölcsönszerződés biztosítékaként a
Képviselő-testület hozzájárul, ahhoz, hogy a soron következő ranghelyen a Biggeorge’s Vagyonkelező Kft
és az NV Vagyonkezelő Kft. zálogjogot alapítson az abai 0241 helyrajzi számú ingatlanon.
3. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a PRO-OMIKRON Kft-ben lévő
276.700.000 Ft névértékű üzletrészének átruházásáról a Biggeorge’s Vagyonkezelő Kft és az NV
Vagyonkezelő Kft. részére az előterjesztés mellékletét képező feltételek szerint.


Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, és a szükséges szerződések aláírására.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
2.

Az ERSTE Bank által a folyószámlahitel meghosszabbítása feltételeit tartalmazó
értesítés jóváhagyása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Akkor, aki az ERSTE Bank által megküldött a folyószámlahitel meghosszabbításához szükséges
feltételekkel az előterjesztésnek megfelelően egyetért az kérem igennel, aki nem az nemmel
szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: Igen
Dr. Pőcze Ferenc: Igen
Bor József Dezső: Igen
Kasó László: Igen
Mercsek György: Igen
Pukliné Tündik Tünde: Igen
Varga Istvánné: Igen.
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot, hozta:
83/2011. (VII. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ERSTE BANK HUNGARY
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Nyrt. 0322/4309/2011. számú levelében foglaltakat (beleértve a bankbiztos kinevezésének elfogadását is)
elfogadja.
(levél a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
3.

Az Abai Gimnázium és Kollégium Alapító okiratának módosítása
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Akkor még az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratának a módosítását kérem a
Testülettől. A Gimnázium Alapító okiratát annyiban módosítanánk, hogy annak idején, amikor
meghatároztuk az alapító okiratban a felvehető legmagasabb tanulólétszámot és a kollégiumi
férőhelyek létszámát, akkor 2008-ban úgy terveztük, hogy ez két osztályos gimnázium lesz. Az
látszik, hogy ez gyakorlatilag egy osztályos gimnázium, illetve az infrastrukturális feltételeket is
csak ehhez tudja az Önkormányzat biztosítani. Kérném, hogy az alapító okiratban a kialakult
gyakorlatnak megfelelően módosítsuk a felvehető tanulólétszámot 150 főre, a kollégium esetében
pedig a maximális tanulólétszámot 100 főre. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül– egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:

84/2011. (VII. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratát 2011. július 27. nappal
az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 5.2.2. pontjában fogalt:

„5.2.2. Felvehető legmagasabb tanulólétszám: 450. tanuló” helyébe az alábbi szöveg lép:
„5.2.2. Felvehető legmagasabb tanulólétszám: 150. tanuló”
2.

Az alapító okirat 5.3. pontjában fogalt:

„5.3. Kollégiumi intézményegység:
Felvehető maximális tanulólétszám: 300 fő” helyébe az alábbi szöveg lép:
„5.3. Kollégiumi intézményegység:
Felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő” .
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott változások
átvezetéséről gondoskodjon.
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatok
módosításának bejegyzését.
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Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
döntést követő 8 nap

Kasó László képviselő:
Röviden szeretném elmondani azt, hogy mért van szükség arra, hogy módosítsuk az Aba Sámuel
Általános Iskola alapító okiratát. 2005. szeptember elsejétől három különböző irányultságú első
osztályt indítottunk, egy művészetist, egy sportost, és egy iskolaotthonost, az elmúlt hat évben
mind a három osztály bizonyította szakmailag is a létjogosultságát, és a szülők körébe is népszerű
volt, most azonban lehetőség van arra, hogy plusz normatívát hozzunk be ebbe a rendszerbe,
ennek az lenne a lényege, hogy az iskolaotthonos osztályokat, megszüntetnénk, és napközis
osztályokká minősítenénk át. Vagyis arra lehetőség van, hogy a napközis osztályok, hogyha
művészetis oktatásban vesznek részt, akkor rájuk is jár a művészetis normatíva is. Tehát itt
tulajdonképpen 120 tanuló van az iskolaotthonos osztályokban, hogy ha ezek az osztályok
napközis osztályok lennének, és akkor hetente délután két órában művészetis foglalkozásban
részesülnének, akkor lehetőség lenne egy fél művészetis normatíva igénylésére. Az egyik fontos
dolog, amit meg kellene csinálni, hogy a jelenlegi alapító okiratból ki kellene venni azt a részt,
hogy amikor fel van sorolva, hogy milyen tevékenységeket folytat az iskola. Ott az iskolaotthonos
oktatás mint tevékenységi formát ki kellene venni. És van olyan rész, ahol az van írva, hogy
napközis oktatás, ott pedig bele kellene írni,hogy a napközis oktatásban részt vevő gyerekek,
egyúttal a művészeti képzésben is részesülnek. Ezt azért kellene megcsinálni, mert a
normatívigénylés határideje az 31-e. De az is ismert mindenki előtt hogy augusztus hónap
folyamán megyünk egy másik társulásba, de most még ez az érvényes alapító okirat van addig,
amíg a másik nem készül el.
Tehát ezt a mostani alapító okiratot ezzel a két dologgal kellene módosítani. És akkor majd már
az új alapító okiratba, amit majd a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Közoktatási Társulás
megfogalmaz, abba be kell ezt tenni. Tehát én ezt kérem a Képviselő-testülettől, hogy ezt a két
módosítást hagyja jóvá, tehát egyrészt vegyük ki az iskolaotthonos oktatást, másrészt pedig a
napközi otthonos oktatásnál, jegyezzük, meg hogy művészetis oktatásban is részesülnek a
gyerekek.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen! Van- e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Aki az elhangzott módosítással
egyetért kérem emelje fel a kezét. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül– egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a
következő határozatot, hozta:

85/2011. (VII. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Aba Sámuel Általános Iskola alapító okiratát 2011. július 27. nappal
az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat az alábbi 2.1.24. ponttal egészül ki::

„2.1.24.

A 2.1.11. a 2.1.12. a 2.1.13. pontokban foglalt napközi otthoni nevelés
alaptevékenységeknél a napközi otthoni nevelésben részesülő
tanulók egyúttal alapfokú művészetoktatási képzésben is részt
vesznek.
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A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott változások
átvezetéséről gondoskodjon.
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatok
módosításának bejegyzését.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
döntést követő 8 nap

Kossa Lajos polgármester:
Akkor lenne még a következő határozat: Aba Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az ERSTE
BANK HUNGARY Nyrt-t, valamint a Hypo Noe Gruppe Bank-ot, hogy átérezve a több mint
300 abai család válságos helyzetét, valamint azt, hogy az önkormányzat a működésképtelenség
határára érkezett, tegyék lehetővé 2011. július 28-i nappal 25.000.000,-Ft felhasználását az
elmaradt bérek, szociális juttatások, közüzemi számlák és a működőképesség fenntartásához
szükséges kötelezettségek teljesítése érdekében. Aki ezzel egyetért kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül–
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:

86/2011. (VII. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-t, valamint a Hypo Noe
Gruppe Bank-ot, hogy átérezve a több mint 300 abai család válságos helyzetét, valamint azt, hogy az
önkormányzat a működésképtelenség határára érkezett, tegyék lehetővé 2011. július 28-i nappal 25.000.000,-Ft
felhasználását az elmaradt bérek, szociális juttatások, közüzemi számlák és a működőképesség fenntartásához
szükséges kötelezettségek teljesítése érdekében.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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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