Iktatószám: P-450-44/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. szeptember 09. napján 8.00 órakor 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.

Az Abai Gimnázium és Kollégium
jóváhagyása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

működésével

2.

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 97/2010.(VII. 14.) számú határozatának
kiegészítése a létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat hiánypótlása céljából
Előadó:
Nagy András Botond jegyző

3.

Pályázat benyújtása az önhibájukon
önkormányzatok támogatására
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

kívül

kapcsolatos

hátrányos

szerződések

helyzetben

lévő

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.
1

1.

Az Abai Gimnázium és Kollégium
jóváhagyása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

működésével

kapcsolatos

szerződések

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták azokat a szerződéseket, amelyeket a mai ülésen jóvá kellene
hagyni ahhoz, hogy az Abai Gimnázium és Kollégium élete zökkenőmentesen beinduljon.
Ezeknek a szerződéseknek egy része az externátusi elhelyezésre vonatkozó szolgáltatási
szerződések jóváhagyása. Itt szeretném jelezni, hogy a Gimnáziumnak sikerült valamennyi
kollégiumi ellátást kérő diákot elhelyezni magánszemélyeknél. Ezeknek a szerződéseknek a
tervezetét a képviselőtársaim megkapták. A szolgáltatási szerződés ellenértéke az a normatíva,
amit havonta kap az önkormányzat, tehát plusz kiadásunk ezzel kapcsolatban nem keletkezik.
Van egy szolgáltatási szerződés, amely a gyermekek étkeztetésére vonatkozik, a Kovács és
Társa Kft.-vel. További kérés még 3 tanár megbízási szerződésének a jóváhagyása, valamint a
Depónia Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyása. Az igazgató úr még kérte a
telefonbekötés, internet, ill. riasztóberendezés telepítését. Erre majd egy következő ülésen
térünk vissza, amikor a konkrét árajánlatokról tudunk már dönteni. Tehát ezekhez, a
szerződésekhez kérnénk a testület jóváhagyását.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.:
Részemről áttekintésre kerültek a szerződések, nem ütköznek az adósságrendezésről szóló
törvénybe, ezért elfogadásra javasolom. Berengyán Béla a szerződése kiegészítésre került
azzal, hogy ő kért egy havi előleget, amit nem kifogásolok. Az előterjesztések a pénzügyi
gondnok részéről rendben vannak.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, észrevétel ezzel kapcsolatban?
Kasó László képviselő:
A Gimnázium székhelye még a régi a szerződésekben.
Kossa Lajos polgármester:
Igen ezzel kapcsolatban nekünk lesz majd feladatunk, a Gimnázium Alapító okiratát
módosítanunk kell.
Bor József Dezső képviselő:
Én csak annyit szerettem volna hozzá fűzni, hogy ezeknek az abai személyeknek, akik ezt a
szolgáltatást továbbra is biztosítják a Gimnázium és a gyerekek érdekében, mindenféleképpen
köszönettel tartozunk, ugyanis tudjuk, hogy tavasszal nem adták fel, kitartottak ebben a nehéz
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helyzetben is. Támogatom a javaslatot.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az előterjesztésben szereplő szerződések megkötésével egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom,
-egyhangúlag-

hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:

109/2011. (IX. 09.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai
Gimnázium és Kollégium által kérelmezett alábbi szerződések megkötéséhez az
előterjesztésnek megfelelően hozzájárul:












Szolgáltatási Szerződés Externátusi Elhelyezésről Berengyán Béla 8127 Aba Kossuth u.
2. szám alatti vállalkozóval,
Szolgáltatási Szerződés Externátusi Elhelyezésről Demes István 8127 Aba Dózsa út 91.
szám alatti vállalkozóval,
Szolgáltatási Szerződés Externátusi Elhelyezésről Dravecz Zoltánné 8127 Aba Kossuth
u.137. szám alatti vállalkozóval,
Szolgáltatási Szerződés Externátusi Elhelyezésről Kiss Melitta 8127 Aba Fehérvári út 2.
szám alatti vállalkozóval,
Szolgáltatási Szerződés Externátusi Elhelyezésről Kugler Lászlóné 8127 Aba Kastélykert
u. 13. szám alatti vállalkozóval,
Szolgáltatási Szerződés Externátusi Elhelyezésről Magyar Lászlóné 8127 Aba Kossuth
L. u. 169. szám alatti vállalkozóval,
Szolgáltatási Szerződés Ebédeltetés biztosításáról Kovács és Tsa Kft. 8000.
Székesfehérvár Szent Gellért u. 71. szám alatti vállalkozással.
Megbízási Szerződés Ének tanóra, szakköri, valamint fakultációs órák vezetéséről
Bertáné Beviz Ágnes Ágota 8000 Székesfehérvár Száva u. 19. szám alatti tanárral.
Megbízási Szerződés testnevelés tantárgy tanításáról Bor József Dezső 8127 Aba
Kossuth L. utca 197. szám alatti tanárral
Megbízási Szerződés diáksportkör megszervezéséről Joháczi József István 8000
Székesfehérvár, Ruttkai u. 7/A. szám alatti tanárral
Adásvételi szerződés hulladékgyűjtő kiskonténer beszerzéséről, annak kiszállításáról,
valamint rendszeres ürítéséről.

A Képviselő-testület felhatalmazza az Abai Gimnázium és Kollégium Igazgatóját
Szilasy György urat a szerződések megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Szilasy György igazgató
döntést követően azonnal
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2.

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 97/2010.(VII. 14.) számú határozatának
kiegészítése a létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat hiánypótlása céljából
Előadó:
Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület. A tavalyi évben az Aba Sámuel Általános Iskolában egy fél
álláshelyet megszüntettünk, ennek kapcsán pályázatot nyújtottunk be a létszámleépítés
keretében, amire központi forrást biztosított a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi
társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
szóló 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet. A Magyar Államkincstár tájékoztatott bennünket, hogy
hiányos Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2010.(VII. 14.) számú
Határozata, ugyanis nem tartalmazza, azt hogy a megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig
nem állítja vissza a Képviselő-testület, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten, illetve többcélú
kistérségi társulási határozaton kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá
teszik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat módosítását végezzük el, annak
érdekében, hogy a pályázati támogatástól ne essünk el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2010.(VII. 14.) számú Határozatát az elhangzott kiegészítéssel módosítsuk az 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:
110/2011. (IX. 09.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 97/2010.
(VII. 14.) számú határozat első pontját akként egészíti ki, hogy a megszüntetett álláshelyet
legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten, illetve többcélú
kistérségi társulási határozaton kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá
teszik.
Felelős:
Határidő:

3.

Kossa Lajos polgármester
azonnal

Pályázat benyújtása az önhibájukon
önkormányzatok támogatására
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

kívül

hátrányos

helyzetben

lévő
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Kossa Lajos polgármester:
A Belügyminisztérium által az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására kiírt pályázat lehetőségével élni kívánunk. Kérem a testületet, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges előterjesztéseket hagyja jóvá. Bízom a támogatás elnyerésében,
komoly bevételi forrást jelenthet a válságköltségvetésünkben.
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázati
eljárás keretében pályázatot nyújtson be az 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:
111/2011. (IX. 09.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.
A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a
feletti.
II.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a 2011. évben ilyen
jogcímen 37.125 E Ft összegű bevételt tervez.
III.
Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 121.049 EFt
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88.§. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V.
Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
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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