Iktatószám: P-450-48/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. szeptember 26 napján 8:30 órakor tartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, hiányzik Pukliné Tündik Tünde képviselő, aki jelezte, hogy egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a képviselő-testület ülésén.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:

1.

Rendelet az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.
(III. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó:

2.

Beszámoló az önkormányzata és intézményei 3/2011. (III. 16.) számú rendeletével
elfogadott költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó:

3.

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi (2011.01.01.-2011.08.18. közötti időszak)
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása
Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
elnöke
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4.

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi válságköltségvetési rendeletének
beterjesztése
Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

5.

Ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyása

6.

Bejelentések

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

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.

Rendelet az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.
(III. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető

Kossa Lajos polgármester:
Borza András pénzügyi osztályvezetőnek adom meg a szót.
Borza András pénzügyi osztályvezető:
A kiadási oldalon az előirányzat módosításokra azért volt szükség, mert egyrészt megnövekedett a
személyi juttatások előirányzata: 2 003 000 Ft-al, amely a prémiumévek programban résztvevő
munkavállalók bérének támogatásából adódik. Valamint a közműfejlesztési támogatás 4 702 000
Ft összegét felhalmozási célra átadott pénzeszközként tervezte meg az önkormányzat. A
kiadásoknál az összes növekedés 6 705 000 Ft. Bevételi oldalon a központosított támogatások az
ÖNHIKI támogatás következtében 31 154 000 Ft-al nőttek. A felhalmozási célra átvett
pénzeszközök 3 333 000 Ft-al csökkentek, mivel a Norvég pályázathoz kapcsolódó önerő
támogatás már szerepelt a költségvetésben, ezért itt átcsoportosítást kellett végrehajtani. A
bevételi oldal összes növekedése 6 705 000 Ft.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet módosítást, és az elmondottak alapján is egyetért vele és
javasolja azt elfogadásra a képviselő-testület részére.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a rendelet módosításával, az kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
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Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 16.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2.

Beszámoló az önkormányzata és intézményei 3/2011. (III. 16.) számú rendeletével
elfogadott költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető

Kossa Lajos polgármester:
Borza András pénzügyi osztályvezetőnek adom meg a szót.
Borza András pénzügyi osztályvezető:
Az előirányzatok első féléves teljesítése a bevételek esetében 31%-os, a kiadások esetében 30%os. A teljesített bevételek az I. félévben 726 796 000 forintban, a teljesített kiadások 703 809 000
forintban realizálódtak. A működési bevételek között az adóban a helyi iparűzési adóban és a
kommunális adóban tervezett bevételek teljesítése maradt el az előirányzatokhoz képest, ez a
válság jelenlétét mutatja mind a magányszemélyek, mind a vállalkozások körében. Az idei évben is
több pályázat lebonyolítását végzi az Önkormányzat. Ezeknek egy része az első félévben, másik
része a második félévben jelentkezik mind bevételi mind kiadási oldalon. A Norvég pályázat
keretében megvalósultak az önkormányzat oktatási intézményeinek felújítása és új épületek
építése. Ez a norvég pályázat a legnagyobb beruházási tételünk. Az önkormányzat a 2011. év I.
félévében sikeres pályázatot nyújtott be az ÖNHIKI támogatásra, amelynek során 16 771 eFt
támogatást kapott. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának likviditását biztosító
folyószámla hitelkeret 2011. március 31-n lejárt, amelyet az ERSTE Bank nem hosszabbított meg
és ezen időponttól az önkormányzat minden bevételi forrását a Bank a hitel visszafizetésére
fordította. A kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok teljesítése az előirányzatnak
megfelelően alakultak az I. félévben, a dologi kiadások között a kamatok kevesebb összeget
mutatnak az időarányos előirányzatnál, mivel a kötvénykamat II. negyedéves összege nem került
kifizetésre. A pályázatokhoz betervezett dologi, illetve személyi jellegű kiadások nagy részét nem
tudta az önkormányzat kifizetni, mivel 2010. év októberétől az idei év augusztusáig jogtalanul
kerültek inkasszálásra a pályázati és egyéb célzott támogatási források.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló I. féléves beszámolót,
egyetért vele és javasolja azt elfogadásra a képviselő-testület részére.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm.
Aki az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a beszámolót és a következő határozatot, hozta:

113/2011. (IX. 26.) számú
Határozat
A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 3/2011. (III. 16.) számú rendelettel
elfogadott 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. számú mellékletek
szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
Teljesített bevétele I. félévben:
Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása I. félévben:

3.

2 321 583 ezer Ft
726 796 ezer Ft
2 321 583 ezer Ft
703 809 ezer Ft

Módosított létszám előirányzata:

123 fő

Teljesített létszáma I. félévben:

123 fő

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi (2011.01.01.-2011.08.18. közötti időszak)
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

Kossa Lajos polgármester:
Ennek a napirendi pontnak a tárgyalása, már az adósságrendezési törvényből adódó
kötelezettségünk. Az adósságrendezést elindulását megelőző nappal el kell fogadnia a képviselőtestületnek az éves beszámolót, ezt követően pedig válságköltségvetési rendeletet kell alkotnia. Ez
elkészült. Borza András pénzügyi osztályvezetőnek adom meg a szót.
Borza András pénzügyi osztályvezető:
Az éves beszámolót elkészítettük az adósságrendezés megindulást megelőző időpontig, ez ugye
2011. augusztus 18. Itt a bevételek és kiadások teljesítése a bevételek esetében 37%-os mértékben
teljesültek, ill. a kiadások 36%-ban. A féléves beszámolóhoz képest annyi változás van, hogy ez
bő egy hónapot érint. Annyival szükségesnek tartom kiegészíteni a tervezetet, hogy az AbaSoponya Intézményfenntartó Társulás augusztus 31-ével megszűnt. Aba Önkormányzata a
Perkáta Nagyközség Önkormányzatával társulva fogja fenntartani az óvoda ill. az iskola
intézményeit. A kiadások finanszírozása úgy néz, ki hogy Perkáta a személyi jellegű kiadásokat
fogja fedezni a normatívából, a dologi kiadások pedig maradnak Aba Nagyközség
Önkormányzatánál. Összességében a féléves beszámolóhoz képest nagy változás nem történt.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság szintén javasolja elfogadásra, az iratokból és az elmondottak alapján is
megállapítható, hogy a fél évhez képest változások nincsenek javasolom a képviselő-testületnek
elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? Aki egyetért az éves költségvetési beszámolóval az
előterjesztésnek megfelelően az kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
/2011.01.01.-2011.08.18. közötti időszak/
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4.

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi válság-költségvetési rendeletének
beterjesztése

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

Kossa Lajos polgármester:
Említettem már, hogy az adósságrendezési eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően
az Önkormányzatnak a 2011. augusztus 19-ével kezdődő időszaktól 2011. december 31-ig a
válságköltségvetési rendeletet kell készítenie, ezt a költségvetést a vonatkozó törvény előírásainak
megfelelően kell összeállítani, ez azt jelenti, hogy a törvény meghatározza, hogy az
adósságrendezés időszakában az önkormányzat milyen feladatokat láthat el, tehát ebben a
költségvetésben már csak ezek a kiadási tételek szerepelhetnek, és természetesen a bevételi
oldalon pedig a várható bevételeinket kell feltüntetni. A múlt héten az Adósságrendezési
Bizottság elé terjesztettük a tervezetet, a Bizottság tárgyalásra alkalmasnak találja a költségvetési
rendelet-tervezetet. Fontos kiemelni, hogy a bevételi főösszege ennek a rendelettervezetnek
228 717 000 Ft, a kiadási főösszege pedig 225 684 000 Ft. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat
és intézményeinek a működését biztosítani tudjuk ebben az időszakban. Hozzá szeretném tenni, a
törvény azt írja, hogy mai határidővel be kell terjeszteni, és a képviselő-testületnek 60 napja van a
jóváhagyására. Amiért a tárgyalást javasoljuk, az az, hogy a bank sok pályázat esetében Európai
Uniós támogatásokat leinkasszált, ezeket a pályázatokat viszont be kell fejeznünk, tehát ezeknek a
bevételi oldalát is meg kell találni. Ez ügyben fogunk egyeztetést folytatni az irányító hatósággal,
természetesen a Bank felé is fogunk felhívással élni, de ennek az eredményétől függően kell majd
a költségvetésünkbe ezeket a pályázatokat betervezni, hozzá szeretném azt tenni, hogy van, amit
már be kell fejezni ebben az időszakban, tehát mindenképpen biztosítani kell a leemelt források
pótlását. Van még egy nagyon fontos tétel, a járóbeteg szakellátó építése, ezesetben a minisztertől
kell engedélyt kérnünk a fejlesztési forrás betervezésére.
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5.

Ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyása

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

Kossa Lajos polgármester:
Még egy napirendi pontunk van az ügyvédi megbízási szerződés. Az ismert ügyvédi iroda
megbízását jelentené. A pénzügyi gondnokkal is egyeztettünk arról, hogy három olyan terület van
az Önkormányzat életében, ahol jogi perek vannak folyamatban, illetve szükségesnek látjuk jogi
eljárás megindítását. Ezek a Swietelsky Kft-vel, a Strabag Zrt-vel és az Erste bankkal kapcsolatos
jogviták. A Kelemen, Mészáros és Sándor Ügyvédi Iroda eddig az önkormányzatot a szennyvíz
ügyben képviselte, de mivel ennek a beruházásnak a hitel ügylete is már sok vitát váltott ki, az
ügyvédi iroda tájékozott ezekben az ügyekben, ezért kérném a képviselő-testületet, hogy a
megbízási szerződést az előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá. Ez azt jelenti, hogy a
Swietelsky esetében van egy folyamatban lévő perünk, ami a nyár folyamán 4 hónapra fel lett
függesztve, novemberben várható ennek a pernek a folytatása, a Strabag esetében szükségesnek
tartjuk egy szavatossági pernek az elindítását, az ERSTE bank esetében pedig első körben
mindenképpen a kötött felhasználású pénzeink leinkasszálása ügyében látjuk fontosnak a per
elindítását. Ahhoz sok reményt nem fűzünk, hogy a leemelt pénzeinket visszaadják, de
mindenképpen az első menetben ezt is meg kell próbálni. Természetesen az ERSTE bank
esetében meg kell vizsgálni egy kártérítési pernek a lehetőségét is, tehát ez a három terület lenne,
amivel az ügyvédi iroda foglalkozna. Ez azért is fontos, mert az adósságrendezés folyamán nem
csak a tartozásaink kerülnek ténylegesen kimutatásra és felmérésre, hanem vannak az
önkormányzatnak követelései is, illetve a hitelezők igényei is, hogyha vitatottak, akkor azok egy
másik kalapba kerülnek. Ezek a jogi eljárások nagyon fontosak most az önkormányzat számára,
hogy megfelelő ügyvédi képviselet álljon a rendelkezésünkre. Kérném a képviselő-testületet, hogy
a megbízási szerződést hagyjuk jóvá.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ügyvédi iroda ajánlatát, és valóban mi is úgy látjuk, hogy igen is
szükség van rá. Reméljük, hogy az ügyvédi iroda eredményt tud produkálni, ugyanis nagyon kusza
ügyek ezek. A válságköltségvetésben erre az évre szól a megbízás, nem tudjuk, hogy a jövő évi
költségvetésünk mit fog majd takarni. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Részemről rendben van az előterjesztés, az nem ellentétes az adósságrendezési törvénnyel.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e kérdés, észrevétel?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester.
Augusztus 1-től kötjük a szerződést?
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Visszamenőleges időponttal nem lehet megkötni.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A szerződésben szerepel, hogy a szerződés aláírása napján lép érvénybe.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
A tervezet elkészülhetett augusztus 1-vel, de nyilván, mikor aláírásra kerül, onnantól hatályos.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a megbízási szerződéssel az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:

114/2011. (IX. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő tartalommal az abban foglalt
feltételek szerint megbízza a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Irodát (székhelye: 1052 Budapest,
Váci u. 24.) az Önkormányzat jogi képviseletével havi 450.000,-Ft + ÁFA megbízási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

6.

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Bejelentések

Kasó László képviselő:
Én a gondnok asszonytól szeretnék két dolgot kérni, az iskola működésével kapcsolatban.
Vannak olyan versenyek, ahova el kell utazni a gyerekeknek, tehát ezek benne vannak az iskola
éves munkatervében, pl. a héten körzeti, megyei futóverseny lesz, Polgárdiban 24 gyereket
viszünk, autóbuszt rendelhetünk-e ilyen esetben, a másik, hogy a sport oktatása nagyon nehéz
labda nélkül, egyáltalán nincsenek labdáink.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Az eredeti költségvetésben ezek az eszközök benne voltak?
Kasó László képviselő:
Igen benne.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Az oktatáshoz való eszközöket be lehet szerezni.
Kasó László képviselő:
Nyilván akkor a legolcsóbbat és a legminimálisabb mennyiségben.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Igen, ami teljesíti az elvárásokat.
Kasó László képviselő:
Akkor már csak az útiköltség a gond. A km-enkénti Polgárdi körülbelül: 60-70 km kerülőutakon
oda-vissza.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Az eredeti költségvetésben ezek a költségek be voltak tervezve?
Kasó László képviselő:
Igen.
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Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Ameddig a válságköltségvetést nem fogadjuk el, addig az eredeti költségvetés alapján teljesítjük a
kiadásokat.
Kasó László képviselő:
Köszönöm szépen.
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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