Iktatószám: P-450-57/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. december 12. napján 14:00 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
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok Mátraholding Zrt.
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, pénzügyi
gondnok asszonyt, és Szolga Pétert. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Dr.
Pőcze Ferenc alpolgármester, 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.

Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának és mellékleteinek jóváhagyása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

2.

Pályázat benyújtása ivóvízminőség javító program megvalósítására
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

3.

Bejelentések

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.

Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának és mellékleteinek jóváhagyása

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet arról, hogy van egy megnyert pályázatunk a KDOP
keretében Aba kerékpárút-hálózatának fejlesztésére vonatkozóan. A napokban érkezett meg a
Regionális Fejlesztési Ügynökség levele, amelyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy a pályázat
befejezési határidejére vonatkozóan a támogatási szerződés módosításához hozzájárultak, így
lehetőségünk nyílik arra, hogy a jövő évben megvalósítsuk ezt a pályázatot. Ennek a levélnek
nagyon fontos kitétele, hogy jövő év januárjában a kivitelezőre vonatkozó érvényes szerződéssel
kell rendelkeznünk. Ezért nagyon fontos az, hogy a mai ülésen a közbeszerzési kiírást a testület
jóváhagyja. Ezzel párhuzamosan még meg kell kérnünk a Belügyminiszter hozzájárulását ahhoz,
hogy a jövő éves költségvetésünkbe ennek az önrészét tervezni tudjuk, illetve folyamatban van az
NFÜ-vel is, az összes pályázatunk folytatására vonatkozóan az egyeztetés. Múlt hét csütörtökön
pénzügyi gondnok asszonnyal, jegyző úrral a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök-helyettesével
és munkatársaival folytattunk egyeztetést. Jelezték, hogy ők minden módon segíteni akarják az
Önkormányzatot és az érdekük nekik is az, hogy ezek a pályázatok lehetőleg zökkenőmentesen
lebonyolódjanak, befejeződjenek. Azt is hozzá szeretném tenni, hogy az adósságrendezési
törvény szerint amennyiben bármilyen akadály áll fönt a beruházás megkezdése kapcsán, akkor a
jogszabályi felhatalmazás alapján Aba Nagyközség Önkormányzata az eljárást érvénytelenné
nyilváníthatja. Szolga Pétert kértük, meg hogy készítse el a közbeszerzési kiírás dokumentumait,
ezt képviselőtársaim megkapták. Szeretném megkérni őt, hogy néhány szót szóljon arról, hogy
milyen közbeszerzést kell lebonyolítanunk, ill. mi a lényege ennek az eljárásnak.
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Ahogyan polgármester úr említette a végső határidő
a vállalkozási szerződés megkötésére január 18-a. Ennek megfelelően a beruházási érték lehetővé
teszi, hogy meghívásos közbeszerzési eljárást folytassunk le, ahol három ajánlattevőt kell
meghívni. Számukra 15 napot kell biztosítani az ajánlat elkészítésére, ezt követően kerülhet sor az
ajánlatok felbontására, értékelésére, Bíráló Bizottsági ülésre, a döntésre, az esetleges hiánypótlásra,
ezt követően az eredményhirdetésre, illetve fontos tudni, hogy az eredményhirdetéstől kezdődően
10 napnak el kell telnie a szerződés megkötéséig. Tehát 10 nap jogorvoslati időt kell biztosítani az
ajánlattevőknek, ha minden határidőt egybevetünk, akkor a mai napon kell indítanunk a
közbeszerzési eljárást, hogy 5-én eredményt hirdessünk, illetve 18-án megkössük a szerződést.
Igazából ez egy meghívásos eljárás, törekedtünk arra, hogy olyan dokumentáció készüljön,
amelynek nem sok idő az összekészítése. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy egy tiszta és
világos kiírásra érkezzenek ajánlatok. Az ajánlatok elbírálásánál választhatunk az összességében
legelőnyösebb ajánlat illetve a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás között. Mi úgy gondoltuk,
hogy a legfontosabb a legalacsonyabb összeg, tehát, hogy egy árverseny alakuljon ki, tekintettel
arra, hogy ez egy lassan két éve benyújtott pályázat és 16.000.000,-Ft-tal csökkentette a Tanács a
támogatási összeget, ez azt jelenti, hogy a két év amortizációját és a csökkentést figyelembe véve
én azt gondolom, hogy egy komoly árverseny fog kialakulni, és bízom benne, hogy bele fog férni
a rendelkezésünkre álló forrásba. Nagyon fontos még az, hogy korábban úgy szerepelt, hogy
utófinanszírozással fog a finanszírozás megvalósulni ez azt jelenti, hogy ezt a közel 150.000.000.,Ft-os összeget az Önkormányzatnak biztosítani kéne a kivitelező részére, viszont leegyeztettük az
ügynökséggel, és van lehetőség arra, hogy az ügynökség szállítói finanszírozással kifizesse a
beruházót. Így az önkormányzatnak, csak a 10%-os önerőt kell biztosítani, a számla fennmaradó
90%-os részét az ügynökség majd a kivitelezőnek fogja utalni. Illetve itt azt még tudni kell, hogy
szállítói finanszírozásnál az ötmillió forint feletti számlákat lehet majd benyújtani, az építési
beruházásnál úgy írtuk ki, hogy egy összegben szeretné az Önkormányzat a számlát befogadni a
munka elvégzésekor, és benyújtani utalásra az ügynökség felé, viszont vannak kisebb összegű
egyéb díjak, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, projektmenedzsment, ezek tényleg minimális
összegek, amik nem fogják elérni még összességében sem az ötmillió forintot. Itt viszont van
lehetőség előlegigénylésre, ami azt jelenti, hogy ezeknek a számláknak a támogatás részének
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kiegyenlítésére az önkormányzat támogatási előleget tud igényelni, igazából ezt sem kell saját
forrásból megfinanszírozni és elszámolhatóak lesznek az egyes beruházási elemek, tehát ahogy
említettem a kiírásban úgy szerepel, hogy a vállalkozó egy összegben jogosult a munka
befejezésekor számlát kiállítani, amit szállítói finanszírozással fog megkapni a kivitelező. A
beruházás megkezdésének 2012. júniust határoztuk meg, nem tudom, hogy ez az
adósságrendezési eljárás szempontjából mennyire megfelelő.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Nem releváns. Az Uniós pénzeket nem érinti az adósságrendezési-eljárás.
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Az önerő szempontjából addigra lehet-e valamit látni?
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Mindenképpen betervezzük a válságköltségvetésbe, hogyha a Belügyminisztérium engedélye
megérkezik.
Mercsek György a Pénzügyi és Településfejleszétis Bizottság Elnöke:
Itt az a nagyon fontos, hogy a vállalkozási szerződés megkötéséig lesz-e minisztériumi
állásfoglalás.
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
A vállalkozói szerződésbe, illetve a közbeszerzési dokumentációba bele tudjuk tenni azt, hogy az
adósságrendezési eljárás miatt, hogyha mondjuk egy belügyminisztériumi döntés nem kedvező,
akkor az önkormányzat eláll a szerződéstől.
Kossa Lajos polgármester:
Ez benne van a törvényben is.
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
A meghiúsulás miatt a vállalkozó, ajánlattevő nem élhet követeléssel az Önkormányzat felé. Ez
biztos. A korábban kiküldött anyagban pénteki nap szerepel a közbeszerzés elindításaként. Ezt
módosítani fogjuk a mai napra. Ha ezt a kiírást a Képviselő-testület elfogadja, akkor még a mai
napon eljuttatjuk az ajánlattevőknek, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni az ajánlat elkészítésén. A
munkálatokat szeptemberig kell megvalósítani, ez így lehetővé teszi azt – mivel decemberig kell
elszámolnunk - hogy el tudjunk számolni a kifizető ügynökség felé. Felmérésünk alapján ez egy
másfél hónapos munka. Nyáron fogják megkezdeni. Ez az építésre a lehető legjobb időszak. Nem
tudom, hogy a felhívással kapcsolatban van-e még valakinek valamilyen kérdése.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
A vállalkozók kiválasztásának a szisztémája mi volt?
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Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Megpróbáltunk olyan vállalkozókat keresni, akik egyrészt alkalmasak a feladat ellátására, és látnak
biztosítékot arra, valamilyen szinten, hogy megkapják ezt a vállalkozói díjat. Azt azért tudni kell,
hogy olyan önkormányzat esetében, ahol adósságrendezési eljárás van, ott óvatosak a vállalkozók.
Ezért is került a szállítói finanszírozás a támogatási szerződésben. Ez valamelyest megnyugtató az
ajánlattevők részére, hogy így biztonsággal hozzájutnak a támogatási részhez. Itt tudják azért a
környékbeli vállalkozók, hogy az önkormányzatot az Európai Uniós támogatások esetében is
inkasszálta a bank, ez eléggé bizonytalanná tette a vállalkozási kedvüket. Két dolog volt, az egyik
az, hogy műszakilag alkalmasak legyenek, illetve legyen olyan gazdasági hátterük, hogy elő tudják
finanszírozni ezt a 150 milliós munkát. A másik pedig, hogy biztosítva lássák azt, hogy hozzá
fognak jutni a vállalkozási díjhoz.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Nekem a Regia Service Kft. az, aki egy kicsit gyengébbnek tűnik, mint a többi. A húsz millió
forintos éves árbevétele az gyengének tűnik.
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Az idei évben már 800 millió forintnál járnak. Nemrég indultak és az idei évben mélyépítést és
magasépítést végeztek több helyen. A referenciáikat bejártuk, és az idei évben rendelkeznek
bőségesen.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Alvállalkozókkal dolgoznak, vagy munkaerő-kölcsönzéssel?
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Alvállalkozókkal is.
Mercsek György a Pénzügyi és Településfejleszétis Bizottság Elnöke:
Kik ezek a cégek?
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Két fehérvári cég van. Az egyik a Konstruktor Kft. A Regia Service Kft. szintén székesfehérvári
cég, ők kistérségünkben nem, de a Sárbogárdi Kistérségben az idei évben több helyen dolgoztak,
volt a Sárbogárdi Kistérségben egy kistérségi projekt, amiben 7 település vett részt, ott ők
végezték az épület-felújításokat, ill. rendelkeznek kerékpárút és járdaépítés referenciával. A
harmadik pedig a Bontás és Kotrástechnika Kft. amely Dunakeszi székhelyű.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Viszonylag tőkeerős a Bontás és Kotrástechnika Kft.
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Én úgy tudom, hogy alkalmas a feladat ellátására.
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Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Tehát mindegyiknek lesz referenciája?
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Igen.
Kossa Lajos polgármester:
Az Adósságrendezési Bizottság is tárgyalta, illetve a Pénzügyi Gondnok Asszony is egyetértett a
javaslattal.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Azzal a kiegészítéssel, hogy a Belügyminisztériumi engedély mindenképpen szükséges a
beruházás folytatásához. Egyebekben az Adósságrendezési Bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja az előterjesztést. Az az adósságrendezési eljárásról szóló törvénnyel nem ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Más kérdés, észrevétel?
Szolga Péter közbeszerzési szakértő:
Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy polgármester úr kérte, hogy ajánlatot készítsek a
közbeszerzési eljárás lefolytatására. Sajnos ezt nem tudtam elkészíteni, az utolsó másodpercben
tudtam csak elszabadulni. Nem tudom, hogy ezt most kell mondanom, vagy írásban kell
eljuttatnom, de 350.000,-Ft a Sárvíz Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás lebonyolítására
vonatkozó ajánlata. Ezt írásban is el fogom juttatni a Képviselő-testület részére.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Írásban is kérjük. Azért is hogy tudjuk, hogy meddig is terjed, és mit foglal magában ez a feladat.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm. Más kérdés, észrevétel?
Aki egyetért a mellékelt előterjesztésben foglalt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadásával, és a három megnevezett cég meghívásával az eljárásba az, kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

124/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KDOP-4.2.2-09-2009-0008
azonosító számú „Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása
érdekében a közbeszerzési ajánlattételi felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület a meghívásos közbeszerzésre ajánlattételi felhívást küld a „KONSTRUKTOR” Kft. cégj.:
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07-09-004081, a REGIA SERVICE Kft. cégj.: 07-09-016938, valamint a Bontás és Kotrástechnika Kft.
cégj.: 13-09-087714 vállalkozások részére.

Felelős:
Határidő:

2.

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Pályázat benyújtása ivóvíz-minőség javító program megvalósítására.

Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Volt már szó többször a testületi ülésen erről az Európai Uniós pályázati lehetőségről ez nem
csak lehetőség, hanem komoly kötelezettség is Aba Nagyközség Önkormányzata számára, hogy
erre a pályázatra benyújtsa a pályázati anyagát. Képviselő-társaim is megkapták a mellékelt
Kormányhatározatot, amelyben az szerepel, hogy azon önkormányzatokkal szemben, akik
december 15-ig nem élnek pályázat benyújtásának lehetőségével az ivóvíz-minőség javítása
érdekében, 2012. január 1-től szankciókkal élhetnek a kormányszervek. Jelen stádiumban a
pályázati anyag elkészítésére vonatkozna a pályázatunk, amely sajnos nem a leghatékonyabb
megoldást tartalmazza. Volt róla szó, hogy az ivóvíz-minőség javítását két módon érhetjük el
Abán, vagy a jelenlegi telepen egy vízminőség javító berendezés beépítése, vagy a Fejérvíz
elképzelése szerint Sárkeresztúron egy ivóvízbázis bővítéssel. Sajnos Sárkeresztúr Képviselőtestülete ehhez az elképzeléshez nem járult hozzá. Így marad az eredeti elképzelés, hogy a
jelenlegi telepen a megfelelő eljárással biztosítsuk az ivóvízminőség javítását. Mindenki megkapta
a Fejérvíz Zrt. által javasolt pályázatíró szakember megbízási szerződését, ez a megbízási
szerződés ingyenes szolgáltatásként biztosítja számunkra a szükséges pályázati anyagok
elkészítését, tehát én úgy gondolom, hogy ezzel különösebb problémánk nem lehet. Az
előterjesztésben szerepel egy határozati javaslat, amely a pályázattal kapcsolatos
kötelezettségvállalásokat tartalmazza. Ez két részre bontható, pályázunk egyrészt az Európai
Uniós támogatásra, másrészt önerőt kell biztosítanunk, amely a jelenleg élő kormányhatározat
szerint 100%-ban megpályázható lesz a Belügyminisztériumnál, tehát a határozat erre is
vonatkozik. Fontos megemlíteni még, hogy ehhez a pályázathoz is kell a Belügyminiszter Úr
hozzájárulása, ezt a kérelmet is be fogjuk nyújtani. Most az a lényeg számunkra, hogy ez a
pályázat december 15-vel regisztrálva legyen, így ki tudjuk védeni az esetleges szankciókat. Én
azért bízom benne, hogy az egyéb feltételeknek is meg fogunk felelni.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Az Adósságrendezési Bizottság ezt a kérdést is megtárgyalta, a kötelező feladatok között szerepel
az ivóvízellátás a településen, tehát emiatt a válságköltségvetésben szerepeltethető. Ugyanakkor
mindenképpen a Belügyminisztérium engedélye szükséges a pályázat indításához. Regisztrálni
kell, hogy indulhassunk, ezért a pályázatot benyújtjuk, azzal, hogy ha kedvezőtlen döntés van az
önerő vagy a Belügyminisztérium irányából, akkor ezt halasztjuk, de legalább a regisztráció
meglegyen, hogy semmiképpen se essen el a település a lehetőségtől. A megbízási szerződéssel
egyetértek.
Kossa Lajos polgármester:
Kinek van kérdése, észrevétele?
Ha nincs, aki az előterjesztésben szereplő megbízási szerződéssel egyetért, az kérem, emelje fel a
kezét.

6

Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

125/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Új Széchenyi Terv - Környezeti
és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs Víziközmű
projektek előkészítése” pályázati anyag elkészítése tárgyában az előterjesztésben szereplő tartalommal megbízást
köt Balogh Márton 2481 Velence, Szabolcsi u. 6/A.) szám alatti lakos pályázatíróval.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Most pedig szavazzunk magáról a pályázat benyújtásáról. Aki az előterjesztésben szereplő
határozati javaslattal egyetért, az kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

126/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv - Környezeti és Energia Operatív
Program keretében meghirdetett KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs Víziközmű projektek
előkészítése” pályázati konstrukcióban az Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet
által 2011. évben kiírt támogatási konstrukcióra pályázat benyújtását határozza el az alábbi témakörben:
- „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projekt”

A projekt forrásösszetétele:

1. KEOP – 7.1.0/11 kódszámú
pályázati
konstrukcióban
igényelt támogatás (a projekt
nettó összköltségének 85%-a):
2. Saját forrás összesen:
2.1. Saját forrás: ( a projekt nettó
összköltségének 15%-a)
2.2. Saját forrás ( a projekt
összköltségének ÁFÁ-ja)

A projekt összköltsége:

14.832.500,- Ft
6.980.000,- Ft
2.617.500,- Ft
4.362.500,- Ft

21.812.500,- Ft

7

A pályázat kapcsán a KEOP – 7.1.0/11 kódszámú pályázati konstrukció útmutatója alapján elkészült
árkalkuláció alapján a projekt összköltsége bruttó 21.812.500,- Ft, azaz huszonegymilliónyolcszáztizenkettőezer-ötszáz forint, nettó 17.450.000,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázötvenezer forint.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító
projekt” pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét 6.980.000,- Ft azaz hatmilliókilencszáznyolcvanezer forintot az önkormányzat 2011. évi válságköltségvetéséről szóló 12/2011. (XI.05.)
önkormányzati rendeletében a tartalék terhére elkülöníti, biztosítja.

A Képviselő-testület a projekt nettó összköltségének 15%-a, 2.617.500,- Ft azaz kettőmillióhatszáztizenhétezer-ötszáz forint biztosítása érdekében a Belügyminiszter 33/2011. (IX.29.) BM: rendeletével

módosított az „Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről” szóló 15/2011. (IV.22.) BM. rendeletben szabályozott EU.
Önerő Alap támogatás iránt pályázatot kíván benyújtani.

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az Aba Nagyközség ivóvíz
minőségének javítása érdekében „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projekt” címmel a szükséges
mellékletekkel kiegészítetve az Új Széchenyi Terv - Környezeti és Energia Operatív Program keretében
meghirdetett KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” pályázati
konstrukcióban az Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezethez támogatására a pályázatot
nyújtsa be.
A pályázat legkésőbbi beadási határideje: 2011. december 15.
Ehhez kapcsolódóan Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter 33/2011. (IX.29.)
BM. rendeletével módosított az „Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről” szóló 15/2011. (IV.22.) BM.
rendeletben szabályozott EU. Önerő Alap támogatás iránt 2011. évben kiírt támogatási konstrukcióra pályázat
benyújtását határozza el.
A rendelet alapján a pályázat pénzügyi ütemezése és az igényelt támogatás összhangban van a KEOP –
7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” pályázati konstrukcióra benyújtásra kerülő
„Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projekt” pályázattal.
A rendelet alapján igényelni kívánt támogatás 2.617.500,- Ft azaz kettőmillió-hatszáztizenhétezer-ötszáz
forint,- mely a KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” pályázati
konstrukcióra benyújtásra kerülő „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projekt” pályázat saját
forrásának 100 %-a.
Az igényelni kívánt 2.617.500,- Ft-os összeg pénzügyi ütemezése:
- a teljes összeg felhasználása a 2012. esztendőben történik meg, a KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs
víziközmű projektek előkészítése” pályázati konstrukcióra benyújtásra kerülő „Aba Nagyközség
ivóvízminőség-javító projekt” pályázatban meghatározott ütemezés szerint.
A pályázat legkésőbbi beadási határideje: 2011. december 29.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok előkészítésével járó beszerzések lebonyolítására, a
pályázat benyújtására, illetve a jelen határozat végrehajtásával összefüggő intézkedések megtételére.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Polgármester úr javaslom, hogy hozzon a Képviselő-testület határozatot a BM engedéllyel
kapcsolatosan.
Kossa Lajos polgármester:
Az adósságrendezés törvény alapján, ahhoz hogy a testület a reorganizációs tervében a pályázat
önrészét tervezni tudja, szükség van a Belügyminiszter engedélyére. Aki a kérelem benyújtásával
egyetért, az kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

127/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozással a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 34/E. § (1) bekezdésére utasítja a polgármestert, hogy a KEOP –
7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című pályázati kiírásra benyújtani kívánt
abai pályázathoz a miniszter hozzájárulását kérje meg.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2011. december 31.
3.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
A Sárvíz Művészeti Alapiskolának van egy kérése. Vannak olyan csoportok, amelyek a maximális
létszám fölött működnek. E fölött a létszámot +20 %-ig a fenntartó engedélyével lehet indítani,
itt ahol a 20 főt meghaladja a csoportlétszám, mindegyik a +20 % - ba belefér, ezért kérném a
Képviselő-testületet, hogy hagyjuk jóvá, hogy ezen csoportok esetében meghaladja a létszám az
előírtat. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

128/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fenntartója az intézmény kérésének megfelelően engedélyezi az alábbi csoportok tekintetében a maximális
csoportlétszám feletti létszámot:
I.

4. számú csoport: kézműves II. csoport, Aba

22 fő

II.

6. számú csoport: kézműves IV. csoport, Aba

24 fő

III.

9. számú csoport: drámajáték, Aba

22 fő
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IV.

10. számú csoport: néptánc, Aba

22 fő

V.

12. számú csoport: néptánc, Aba

24 fő

VI.

15. számú csoport: néptánc, Aba

24 fő

VII.

1. számú csoport: festészet, Sárkeresztúr

21 fő

VIII. 19. számú csoport: néptánc II. csoport, Iszkaszentgyörgy

23 fő

IX.

20. számú csoport: néptánc III. csoport, Iszkaszentgyörgy

22 fő

X.

29. számú csoport: szolfézs I. csoport, Aba

19 fő

XI.

32. számú csoport: zeneirodalom, zenetörténet Aba

18 fő

Kossa Lajos polgármester:
A Sza-Ké-Út Kft. készítette el a Kossuth utcai útátvágásoknak az aszfaltozását. Amikor a testület
ehhez hozzájárult, fölmerült az ár kérdése, az árajánlatban tonnában volt meghatározva az összeg,
ezért kértem, hogy legyenek szívesek megadni m2 –ben az ajánlatot, azért, hogy utólag is
leellenőrizhető lehessen. Azóta ez a munka el is készült, azonban Jegyző úr összevetette a testület
által jóváhagyott még tonnában megadott árajánlatot és az átalakított ajánlatot, amelyek között 25
forint eltérés mutatkozott, ezért a pénzügyi gondnok asszony kérte, hogy ezt mindenképpen
hagyja jóvá a Képviselő-testület.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
A módosítást azért tartom fontosnak, mert a Képviselő-testület által jóváhagyott árajánlat és a
számla között differencia van, ezért szükséges a határozat módosítása. Ezt követően tudjuk
kiegyenlíteni a számlát a vállalkozó részére.
Kossa Lajos polgármester:
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

129/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 121/2011. (X.19.) számú
határozatát a következők szerint módosítja: „A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő

árajánlat alapján a feladat elvégzéséért 403.820,- Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó: 504.775,-Ft
vállalkozási díjat fizet.”
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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Nagy András Botond jegyző:
A Polgármesteri Hivatal használatbavételi engedélye nem áll rendelkezésünkre. A Tűzoltóság
előírásokat tett, automata vezérlésű ablaknyitás szükséges, a tetőtéri lépcsőfordulónál. A legfelső
ablaknak a nyitása nem megoldott tűzbiztonsági szempontból, ezért kértünk két vállalkozótól
árajánlatot, hogy ezt el tudjuk végezni. Két ajánlat érkezett, amelyeket eljuttattunk a Képviselőtestület tagjai részére. Az ABTEN Bt. Nettó 409.321,-Ft + ÁFA, azaz bruttó: 511.651,-Ft
vállalkozási díjért vállalta az automata ablak beszerelését. A Fehérvár Tető Kft. Nettó 467.887,-Ft
+ ÁFA, azaz bruttó: 584.858 Ft áron vállata volna a beszerelést, amely ár nem tartalmazza a
munkadíjat 65.000,-Ft + Áfa összegben. Pénzügyi Gondnok asszonnyal egyeztetve az ABTEN
Bt. ajánlatát javasolom a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Az Adósságrendezési Bizottság ezt is megtárgyalta, a használatbavételi engedélyhez szükség van
rá , muszáj már csak a biztonsági okok miatt is ezt elvégeztetnünk. Az automata ablak
beszereléséhez hozzájárulok, az az adósságrendezési eljárással nem ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm, van e valakinek kérdése észrevétele? Aki egyetért azzal, hogy a kedvezőbb árajánlatot
adó ABTEN Bt-t megbízzuk a munka elvégzésével, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

130/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében a
használatbavételi engedélyhez szükséges elektromos ablaknyitási rendszer kiépítését az Abten Bt. (8000.
Székesfehérvár, Homok sor 4., cégj: 07-06-014367) vállalkozással végezteti el nettó 409.321.-Ft + 102.330,Ft ÁFA, azaz bruttó 511.651,-Ft vállalkozási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Az E.On ügyfélszolgálatot működtet az abai „Kultúr” Közösségi Házban. Az a kérésük mivel
elég kicsi az az iroda, amiben jelenleg folyik az ügyfelek kiszolgálása, és elég nagy a forgalom, és
felszabadult a mellette lévő nagyobb iroda, az a kérésük, hogy ők ezt felújítanák, elvégeznék a
szükséges munkálatokat, és ugyanazt a bérleti díjat fizetnék a község számára, mint amit eddig.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Állagmegóvás szempontjából ez nekünk jó is.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Az Adósságrendezési Bizottság ezt is megtárgyalta, az az adósságrendezési eljárással nem
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ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a mellékletben szereplő szerződésmódosítással egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

131/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az E.ON Gazdasági Szolgáltató
Kft-vel kötendő az abai Kultúr Közösségi Házban történő irodahelyiség bérleti szerződés módosítására vonatkozó
szerződést az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kasó László képviselő:
Én azt szeretném megkérdezni a Pénzügyi Gondnok Asszonytól, hogy az iskolák dolgozói mire
számíthatnak az elmaradt juttatásaikkal kapcsolatosan? Leginkább az Aba Sámuel Általános
Iskolát érintik ezek az elmaradások. Még az idén számíthatunk-e valamire illetőleg, most már
pontosabb időpontot szeretnék kérni. Már 6-8 dátumot közöltem a nevelő-testülettel, úgy érzem,
hogy a hitelességem a nullával egyenlő.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Én dátumot eddig nem mondtam, mindenkinek elmondtam aki keresett és érdeklődött, hogy az
Önhiki pályázatot meg kell várnunk, és ennek eredményessége, hogy hogyan tudunk fizetni.
Igyekszünk tartalékolni, szándékunkban áll, amint megjön az Önhiki pályázatról az értesítés
ezeket az elmaradásokat rendezni.
Nagy András Botond jegyző:
Fontos dolog még, hogy a használatbavételi engedély megszerzése érdekében a Norvég
pályázattal kapcsolatosan mozgássérült parkolókat kell létrehozni a projekt során, az Általános
Iskola, a Gimnázium, valamint a Művészeti Alapiskola vonatkozásában is. 4 db táblát kell
elhelyeznünk a használatbavételi engedély megszerzése érdekében. Az ülés előtt közvetlenül
futottak be az árajánlatok. Az egyik 61750,-Ft a másik 73730,-Ft. Ezek az ajánlatok 4 db.
mozgássérült parkolót jelző tábláról szólnak a tartozékaikkal együtt.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
A táblák beszerzéséhez hozzájárulok, az az adósságrendezési eljárásról szóló törvénnyel nem
ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a mellékletben szereplő mozgássérült parkolót jelző táblák kedvezőbb 61.750,-Ft összegű
árajánlatával egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

132/2011. (XII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus pályázattal kapcsolatban, a projektben résztvevő oktatási intézmények területén a mozgássérült
parkolási lehetőség jelzésének biztosítására az előterjesztésben foglaltak szerint 61.750,-Ft összegben 4 db
mozgássérült parkolót jelző táblát szerez be.

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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