Iktatószám: P-450-33/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. augusztus 11. napján 16:30
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
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, hiányzik Pőcze Ferenc alpolgármester,
aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület
ülésén.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot
tenni.
Napirendi pontok:
1.

Abai Gimnázium és Kollégium kérelme
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

2.

A Perkáta – Nagykarácsony- Aba Közoktatási Intézményi Társulás
ügyében 2011. május 30. napján tartott együttes ülésen meghozott
határozatok módosítása
Előadó:
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester

3.

A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
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.

Abai Gimnázium és Kollégium kérelme
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Az Abai Gimnázium és Kollégium vezetője Szilasy György Igazgató keresett meg
bennünket, hogy járuljunk hozzá, egy újonnan létesítendő rajztanári álláshoz.
(Megkeresés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A gimnáziumban jelenleg 13
engedélyezett álláshely van, ebből 11 pedagógus álláshely, és 2 technikai álláshely.
Amennyiben a gimnázium kérésének eleget tesz a Képviselő-testület, és mivel a
gimnázium, lemondott a megkeresésében a már korábban elfogadott iskolatitkári
álláshelyéről, ezért az álláshelyek száma nem változik. Tehát a határozati javaslat
úgy szólna, hogy Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz , hogy az Abai Gimnázium és Kollégiumban - a megkeresésben foglalt –
rajztanári álláshely létesítéséhez hozzájárul, egyidejűleg a már korábban elfogadott
iskolatitkári álláshelyet megszünteti. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy emelje fel a
kezét.
Köszönöm, Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő
határozatot, hozta:
89/2011. (VIII. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai
Gimnázium és Kollégiumban -a megkeresésben foglaltrajztanári álláshely
létesítéséhez hozzájárul, egyidejűleg a már korábban elfogadott iskolatitkári
álláshelyet megszünteti.
Felelős:
Határidő:

2.

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

A Perkáta – Nagykarácsony- Aba Közoktatási Intézményi Társulás
létrehozása ügyében 2011. május 30. napján Perkátán tartott együttes
ülésesen meghozott határozatok módosítása
Előadó:
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Pintérné Dr. Szekercés Anna megküldte a PerkátaNagykarácsony – Aba Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadásáról szóló határozatok módosítására vonatkozó határozati javaslatokat,
melyet a Képviselő-testületnek el kell fogadnia és megküldenie a Magyar
Államkincstárhoz.
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Kossa Lajos polgármester:
Az ügyvédnő által elkészített előterjesztést mindenki megkapta, az előterjesztés A, B,
C, pontokba szedve tartalmazza a szükséges határozati javaslatokat, igen fontos
hogy ezek a határozatok megszülessenek, ugyanis a perkátai társuláshoz való
csatlakozásnak a feltétele, a Magyar Államkincstár általi bejegyzés. A változtatások
alapja az, hogy a Soponya Nagyközség Önkormányzatával fennálló Társulást nem
tudtuk a jogszabályok alapján a korábbi augusztus 1- i dátummal felmondani, ezért
van szükség az augusztus 31-vel történő változtatásra. Tehát három döntést kell
meghoznunk. Aki egyetért azzal, hogy Aba Képviselő-testületének 68/2011. (V.30.)
és 69/2011. (V.30.) számú határozatát az előterjesztésnek megfelelően módosítsuk,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő
határozatot, hozta:
90/2011. (VIII. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 68/2011.
(V.30.) és 69/2011. (V.30.) számú határozata módosítására vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.

A Képviselőtestület 68/2011. (V.30.) számú határozatát akként módosítja,
hogy Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a PerkátaNagykarácsony Közoktatási Intézményi Társuláshoz 2011. augusztus 31-i
hatállyal csatlakozik.

II.

A Képviselőtestület a 69/2011. (V.30.) számú határozatát akként
módosítja, hogy a határozat I/1. és I/ 12. pontjában a 2011. augusztus 1.-i
hatály 2011. augusztus 31-napjára, ugyanezen pontban a munkáltatói
jogutódlás időpontja 2011. augusztus 1.-napjáról 2011. augusztus 31napjára módosul.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
A következő határozati javaslat a B jelű. Aki egyetért azzal, hogy Aba Képviselőtestületének 70/2011. (V.30.) számú határozatát az előterjesztésnek megfelelően
módosítsuk, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő
határozatot, hozta:
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91/2011. (VIII. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 70/2011.
(V.30.) számú határozata módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek
alapján az alábbi döntést hozza:
I.

A Képviselőtestület 70/2011. (V.30.) számú határozata I. pontját akként
módosítja, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az
Aba Sámuel Általános Iskola közoktatási intézményt 2011. augusztus 31-i
hatállyal szünteti meg.

II. A Képviselőtestület a 70/2011. (V.30.) számú határozata II. pontját – az Aba
Sámuel Általános Iskola megszüntető okiratát - az alábbiak szerint
módosítja:
1. A megszüntető okirat bevezetőjében a megszüntetés időpontja 2011.
augusztus 31-napjára módosul.
2. A megszüntető okirat 2. pontja kiegészül az „és 91/2011. (VIII. 11.)
számú határozata” mondatrésszel.
3. A megszüntető okirat 8.3. pontja akként módosul, hogy az Aba Sámuel
Általános Iskola igazgatójának magasabb vezetői megbízását a
Képviselőtestület 2011. augusztus 31-napjával vonja vissza.
4. A megszüntető okirat 9. pontja szövegezésében az intézményvezető
2011. augusztus 31-napjáig jogosult a kötelezettségvállalásra.
.
III. A Képviselőtestület a 70/2011. (V.30.) számú határozata III. pontját akként
módosítja, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságtól az
intézmény 2011. augusztus 31-i hatályú törzskönyvi nyilvántartásból
történő törlését kéri.
(a jegyzőkönyvhöz mellékelve az Aba Sámuel Általános Iskola megszüntető okirata)
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
A következő határozati javaslat a C jelű. Aki egyetért azzal, hogy Aba Képviselőtestületének 71/2011. (V.30.) számú határozatát az előterjesztésnek megfelelően
módosítsuk, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő
határozatot, hozta:
92/2011. (VIII. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 71/2011.
(V.30.) számú határozata módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek
alapján az alábbi döntést hozza:
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A Képviselőtestület 71/2011. (V.30.) számú határozata I. pontját akként
módosítja, hogy Kasó László Úr az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója
magasabb vezetői megbízatását az Aba Sámuel Általános Iskola
2011.
augusztus 31-i hatállyal történő megszüntetésére tekintettel 2011. augusztus
31-napjával vonja vissza.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

3.

A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
A Sárvíz Művészeti Alapiskola igazgatója, Tömör Zsuzsanna keresett meg bennünket
azzal a kéréssel, hogy a nem művészetis osztályokba járó gyermekek részére
szeretnének indítani, hetente egy délutáni foglalkozást, amelynek keretében a képzőés iparművészeti tanszakon ismerkedhetnek a gyerekek a vizuális kultúra alapjaival.
Az előterjesztésben szereplő levél részletesen tájékoztat bennünket a bevezetendő
programról. A képzést több osztályban indítaná el a művészeti iskola. Kérem, hogy
aki egyetért a bevezetendő programmal, az kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő
határozatot, hozta:
93/2011. (VIII. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sárvíz
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által oktatott vizuális alapismeretek program
bevezetésével - a nem művészetis képzésben részesülő tanulók részére – az
előterjesztésnek megfelelően egyetért.
Felelős:
Határidő:

Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2011. szeptember 1.

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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