Iktatószám: P-450-59/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. december 21. napján 16:30 órakor
tartott közmeghallgatással egybekötött rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde,
képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen megjelent
képviselőtársaimat, kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik
Varga Istvánné képviselő, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a
képviselő-testület ülésén. Pénzügyi gondnok asszony pedig a betegsége miatt kérte, hogy a mai
ülésen tekintsünk el a részvételétől. Valamennyi pénzügyi kötelezettségvállalással járó
előterjesztésünket megismerte és jóváhagyásra javasolja.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni, azzal a
kiegészítéssel, hogy a meghívóban közölt a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 2012. évi
mértékének megtárgyalásával kapcsolatban. Mivel a Depónia Kft. javaslata igen jelentős mértékű
díjemelést előirányoz, ezért a Kft. ügyvezetőjével egyeztettem, jeleztem, hogy ez a díjemelés a
képviselő-testület számára elfogadhatatlan, ezért kérte hogy a testület ezen az ülésen vegye le
napirendről és januárban egyeztetést fogunk folytatni, és amint megállapodás születik, a
képviselő-testület rendkívüli ülésen fogja tárgyalni a javaslatot. Ennek megfelelően az alábbi
javaslatot teszem a napirendi pontokra:
1. Beszámoló

Aba Nagyközség Önkormányzata
költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról

és

intézményei

2011.

évi

Előadó: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
2. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló

koncepció megtárgyalása
Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
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3. Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díj 2012. évi mértékének megtárgyalása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
4. Abai Gimnázium és Kollégium externátusi szerződésének módosítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
5. A Radar Könyvvizsgálói Kft. 2011. évi beszámoló felülvizsgálatára vonatkozó

ajánlatának megtárgyalása
Előadó:

Kossa Lajos polgármester

6. A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
Előadó: Nagy András Botond jegyző
7. A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosítása
Előadó: Nagy András Botond jegyző
8. A Lakásfenntartási támogatás természetben történő nyújtásának megvalósítása

érdekében az E.ON Energiaszolgáltató Kft- vel kötendő megállapodás megtárgyalása
Előadó:

Nagy András Botond jegyző

9. Az Abai Sport Múltja, Jelene, Jövője
Előadó: Kasó László az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke
10. Fejérvíz Zrt. árajánlatának megtárgyalása Aba-Bodakajtor Gazdasági telep vízellátása

ügyében
Előadó:

Kossa Lajos polgármester

11. A közterületek használatáról szóló 21/2003. (XI.1) önkormányzati rendelet

módosítása, a Fejér Megyei Kormányhivatal utólagos törvényességi ellenőrzése
alapján
Előadó:

Nagy András Botond jegyző

12. Kincses Dűlő közterület elnevezése
Előadó: Nagy András Botond jegyző
13. Bejelentések

Zárt ülés
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. Beszámoló

Aba Nagyközség Önkormányzata
költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról.

és

intézményei

2011.

évi

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

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Tisztelt képviselő-testület! A háromnegyedévi beszámoló speciálisan készült az adósságrendezés
miatt. Készült ugyanis egy éves beszámoló augusztus 19. napjával, mivel szeptember
harmincadikáig tart a harmadik negyedév, és augusztus 18-al lezártunk egy évet az
adósságrendezés miatt, ezt a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta. Ezért az augusztus 19-e
és szeptember 30. közötti időszakról kell most beszámolnunk. Az előterjesztésben szereplő
mellékletből kitűnik, hogy hogyan folyt a gazdálkodásunk ebben az időszakban. Legfontosabb a
bevételek között az, hogy a központi támogatások jelentősen csökkentek, ennek az oka az, hogy
augusztus 31-el a Soponya-Aba Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűnt. Szeptember
1-el Aba Nagyközség Önkormányzatának Általános Iskolája, valamint az Óvodája a PerkátaNagykarácsony-Aba Közoktatási Társulásba csatlakozott be. Tehát a gyermekek után járó
normatívát Perkáta Nagyközség Önkormányzata kapja meg, ez nálunk nem jelentkezik, viszont a
kiadási oldalon sem jelentkeznek a bérek, mivel ezek nem minket terhelnek, csak a dologi
kiadások. Tehát a bevételi oldalon ez okozza a tetemes csökkenést. A bevételeknél fontos még
megemlíteni az adóbevételeket, ez a következő legnagyobb tételünk. Itt lehet látni, hogy az
iparűzési adó és a kommunális adó tekintetében a tervezetthez képest teljesültek a bevételek, az
iparűzési adónál túlteljesültek és azt mondhatjuk most a számok tükrében, hogy a december 20-i
iparűzési adó feltöltések megfelelő mértékben teljesülnek. A gépjárműadó bevételek esetében
van egy kis elmaradásunk, de tekintettel a gazdasági helyzetünkre sajnos ez országos tendencia.
Amit fontos még megemlíteni a bevételeink között az az, hogy a norvég alapos beruházás
befejeződött. Az utolsó lehívást benyújtottuk, el is fogadta a támogató hatóság, a kifizetését
azonban az adósságrendezési eljárás lezárulásához köti, tehát ennek az összegnek a megérkezése
a 2012. évben várható az adósságrendezési eljárás lezárulása után. Ehhez kapcsolódik még a BM
önerő támogatásunk is, amit megigényeltünk, ez is valószínűleg csak a 2012. évben fog
megérkezni. A többi pályázatunk, ami 100%-os mértékben támogatott, mint a könyvtárfejlesztés
és művészeti tevékenység, ezeknek a tejesítése folyamatos. A bevételek között ennyit szerettem
volna elmondani. A kiadási oldalon pedig az adósságrendezési eljárás alapján volt egy 7. havi
bérelmaradásunk, az óvodánál, ez szeptemberben sikeresen megtörtént, minden
munkavállalónknak kifizettük az elmaradt 7. havi bérét. Jelentős eredmény, hogy a további
elmaradt bér jellegű kifizetések, helyettesítések, túlórák, jubileumi jutalmak számfejtése
folyamatosan meg fog történni. Ennek egy részét már elkezdtük technikailag lebonyolítani, ez
valószínűleg január hónapban a dolgozókat fogja érinteni, meg fogják kapni az elmaradt
juttatásaikat. Kiadások tekintetétben említettem már a futó pályázatainkat, melyeknek a kifizetése
a lehívások alapján történik. Kiadásainkról elmondható, hogy szigorú gazdálkodás mellett
folytatjuk a gazdálkodásunkat, csak a kötelező feladatokat látjuk el, és ezekből a számokból
megállapítható, hogy a működésünk biztosítva van.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön, bizony komoly gondok voltak az
önkormányzat pénzügyi helyzetével, mivel az Erste Bank megszüntette a folyószámla-hitelünket.
Ahogy a pénzügyi osztályvezető úr elmondta, az adósságrendezés kezdeményezése után ezek a
dolgok rendeződtek. És most elmondhatjuk azt, hogy lassan utoléri magát az önkormányzat,
egyéb források jönnek, úgy tűnik, az elmaradt bér jellegű kifizetéseket lehet teljesíteni. Amióta a
kamatok és a hiteltörlesztés nem nyomja az Önkormányzatot, azóta stabil helyzet van. A
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Kossa Lajos polgármester:
A törvény szerint kötelező feladatokat láttunk el és ehhez kapcsolódóan érkeztek bevételeink, úgy
gondolom, hogy fontos az év vége közeledtével értékelni az elmúlt hónapokat, az
adósságrendezés elhatározása óta eltelt időszakot. A Képviselő-testület önhibáján kívül 2011.
augusztus 11-én tartott ülésen volt kénytelen kezdeményezni ezt az eljárást. Erről tájékoztattuk a
közvéleményt is, akkor elmondtam, hogy az adósságrendezési eljárás egy olyan jogi és pénzügyi
védelmet biztosít az önkormányzat számára, amellyel a működésünket normalizálhatjuk, a vitás
kérdéseinket rendezhetjük és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a folyamatban
lévő pályázataink folytatódhassanak. Az elmúlt időszak egyértelműen bizonyította ennek a
képviselő-testületi döntésnek a helyességét, illetve azt, hogy az álláspontunk teljes mértékben
megalapozott volt. Az elmúlt hónapok azért is tiszta lapot teremtenek az önkormányzat életében,
mivel jelenleg egy lecsupaszított működés folyik, a törvény szerint kötelezően ellátható
feladatokra teljesíthetünk csak (is nyugvópontra kerülhet) kiadásokat, a pénzügyi gondnok
ellenjegyzése szükséges minden kiadásunkhoz. Sok olyan vita, amely az elmúlt években jellemezte
a települési közéletet, ugyanis egyértelműen bizonyítják az elmúlt hónapok, hogy Aba
Nagyközség Önkormányzata működését biztosítják azok a normatív állami bevételek, amelyeket
a feladataink ellátásához kapunk. Természetesen ehhez nagyon fontos döntés volt szintén a
képviselő-testület részéről, amellyel a nyár elején csatlakoztunk a Perkáta-Nagykarácsony
Intézményfenntartó Társuláshoz. Ezt már többször hangsúlyoztam, de itt is szeretném kiemelni,
hogy ez a fontos és bölcs döntés jelentős mértében járul ahhoz hozzá, hogy az intézményeink
nyugodt körülmények között tudnak működni ebben az időszakban. A másik vállalásunk az volt,
hogy lehetőleg minél hamarabb az elmaradt béreket is rendezni fogjuk, ahogy a pénzügyi
osztályvezető is elmondta, az óvodai dolgozók egy havi elmaradását már rendeztük, az Általános
Iskola, a Művészeti Alapiskola, a Gimnázium esetében vannak olyan elmaradt túlórák,
helyettesítések, amelyeknek a rendezését pedig a mai napon indítottuk el, ehhez kapcsolódó jó
hír, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására a válságköltségvetésünk hiányának a fedezetére. Ez a pályázatunk
sikeres volt, a pénz napokkal ezelőtt megérkezett, a hivatalos tájékoztatás pedig a mai napon. 16
millió forintot nyert az önkormányzatunk az Önhiki pályázaton. Pénzügyi gondnok asszonnyal
egyeztetve a mai napon a következőt szeretném elmondani az intézményekben dolgozók
számára. Összességében 15 millió forintot fogunk felhasználni arra, hogy a tartozások egy részét
kifizessük, ez arra elegendő, hogy 2011. februárjáig valamennyi túlóradíjat és valamennyi
megbízási díjat ki fogunk fizetni, 2012 év elején pedig úgy gondolom, lehetőségünk lesz arra,
hogy a további tartozásainkat is rendezzük. Mind a fizetések tekintetében, mind a különböző
juttatások tekintetében szeptembertől mindenki időben és folyamatosan kapja a járandóságát.
Szintén a mai naphoz köthető fontos és pozitív hír az Erste Bank levele, amelyet az
önkormányzat által megbízott ügyvédi iroda kapott meg. Ha a kialakult helyzet eredőit kerestük,
akkor mindig elmondtuk, hogy az eredője az a 2010. októberi esemény, amikor a Swietelsky Kft.
inkasszót nyújtott be az önkormányzatunk ellen és az inkasszónak az eredményeképpen az
ERSTE Bank 28.833.000,-Ft-ot emelt le az Önkormányzat számláiról. Mi folyamatosan jogilag
kifogásoltuk ezt az eljárást, jogi álláspontunk szerint jogtalanul emelték le ezt az összeget, igazunk
érvényesítése érdekében a PSZÁF-hoz, és az MNB-hez is fordultunk. Sajnos hosszú hónapokig
nem kaptunk értesítést, hogy ennek a vizsgálatnak mi lett az eredménye. A pénzügyi gondnok
asszony írásbeli megkeresésére tájékoztatott bennünket még az ősz folyamán a Magyar Nemzeti
Bank. Ők az év elején elvégezték a vizsgálatot az ügyünkben, s megállapították, hogy az Erste
Bank jogtalanul inkasszálta le a pénzeinket, felszólították a tevékenység abbahagyására és erről ők
a PSZÁF-ot tájékoztatták. Sajnos a PSZÁF az Önkormányzatunkat erről nem tájékoztatta, tehát
csak az adósságrendezési eljárás megindítása után szereztünk arról tudomást, hogy a hatóságok
Aba Nagyközség Önkormányzatának adtak igazat. Az ügyvédünk a Magyar Nemzeti Bank
eljárásának ismeretében felszólította az Erste Bankot, hogy azonnal utalják vissza a leemelt
összegeket és erre a mai napon érkezett meg a Bank válasza.
Következőt tartalmazza:
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„Tisztelt Ügyvéd Úr! Az Ön által 2011. november 17-én írt levélre válaszul ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy
Aba Nagyközség Önkormányzata részére három munkanapon belül az Önkormányzat által megadott
számlaszámokon és összegben jóváírásra kerül a Swietelsky Kft. által inkasszált és az Erste Bank által beterhelt
összesen 28.833.000,-Ft.”
Ez nagyon fontos és jó hír számunkra ugyanis ez alapfeltétele annak, hogy a folyamatban lévő
Európai Uniós pályázatainkat sikeresen tudjuk folytatni, illetve befejezni. Ugyanis ezen összegnek
a jelentős része az Európai Uniós alszámláinkról került leemelésre, de természetesen már ezen
összegen belül is vannak olyan tételek, amelyeket az Önkormányzat szabadon felhasználhat.
Azért is nagyon fontos ez a hír számunkra, ugyanis menet közben az Európai Uniós
pályázatainkkal kapcsolatban is, mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mind az illetékes
minisztériummal folyamatosan egyeztetéseket folytatunk. A pénzügyi gondnok asszonnyal,
jegyző úrral közösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök-helyettesével és munkatársaival
egyeztettünk személyesen a közelmúltban. Ők kifejezték azon szándékukat, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség is abban érdekelt, hogy az Aba által megkezdett Európai Uniós pályázatok
sikeresen fejeződjenek be. Úgy tűnik, hogy az érintettek részéről is támogatást kapunk annak
érdekében, hogy a pályázatok befejeződjenek. Ezen pályázatoknak egy jelentős része olyan
TÁMOP-os pályázat, amelyek 100%-os támogatottságúak, ezért nagyon fontos, hogy
visszakapjuk a pénzeinket az Erste Banktól, így nincs akadálya annak, hogy lezárjuk, ill. folytassuk
ezeket a pályázatokat. Négy olyan pályázatunk van, amellyel infrastrukturális beruházást
valósítunk meg, ennek kapcsán még várjuk a belügyminiszter jóváhagyását, ahhoz hogy a jövő
éves költségvetésünkbe az Önrészt be tudjuk tervezni. A költségvetésünk jelenlegi állapota szerint
azt mondhatjuk el, hogy esély van arra, hogy ezeket az önrészeket is biztosítani tudjuk a jövő
évben. Így a járóbeteg szakellátó központ megépítése is megtörténhet, és folyamatban van annak
a benyújtott pályázatunknak az elbírálása, amely az Aba Sámuel Általános Iskola központi
épületének illetve a Kultúr Közösségi Háznak az energia racionalizálásáról szól, illetve
energiatakarékos fejlesztésére vonatkozik. A kerékpárutas pályázatunk esetében a közbeszerzés
kiírása van folyamatban. Ezt jövő nyáron szeretnénk megvalósítani. Az elmúlt hónapokban tehát
egyértelműen pozitív fejlemények történtek az önkormányzatunk életében, egy olyan
gazdálkodási biztonságot tudunk valamennyi intézményünknek és a faluközösség számára is
biztosítani, amely a mai időkben azt hiszem, hogy egyre kevesebb önkormányzatot jellemez.
Egyre komolyabb problémák jelentkeznek az önkormányzati szektorban, ma elmondhatjuk, hogy
Abán ehhez képest egy nagyon komoly nyugalom tapasztalható és a számlákra befolyó bevételek
is azt bizonyítják, hogy ez az adósságrendezés folyamán ez a tendencia tartható. Arról, hogy a
jövő évben mi várható, majd a koncepció tárgyalásakor szeretnék pár szót szólni. Szeretném
megköszönni a képviselő-testület tagjainak is és a faluközösségnek is, hogy a nehéz időkben, és a
legnehezebb időkben is kellő bölcsességgel és belátással tudtuk a döntéseinket meghozni, örülök,
hogy az évet úgy tudjuk lezárni, hogy egyértelmű visszaigazolást nyernek a döntéseink.
Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének harmadik
negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:
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133/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei
3/2011. (III. 16.) számú rendelettel elfogadott költségvetésének háromnegyedévi
végrehajtásáról
Aba Nagyközség Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta az Aba
Nagyközség Önkormányzata és intézményei 3/2011. (III. 16.) számú rendelettel elfogadott
2011. évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi
határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 3/2011. (III. 16.)
számú rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
szóló beszámolót az 1-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az
önkormányzat és intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
Teljesített bevétele III. negyedévben:

2 321 583 ezer Ft
955 148 ezer Ft

Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása III. negyedévben:

2 321 583 ezer Ft
932 753 ezer Ft

Módosított létszám előirányzata:
Teljesített létszáma III. negyedévben:

56 fő
56 fő

2. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló

koncepció megtárgyalása
Előadó:

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

Borza András pénzügyi osztályvezető:
A 2012-es évről szóló koncepció a válságköltségvetés szellemében készült, ugyanis az a
költségvetés még válságköltségvetés lesz, mivel az adósságrendezési eljárás még tartani fog a
2012-es évben is. A 2012-es évben nagyon jelentős változások az önkormányzat életében nem
fognak történni. Jelentős változások, csak 2013-as évtől fognak életbe lépni. Ugyanolyan
formában fogjuk fenntartani az intézményeinket, mint eddig. Tehát az iskolánk és az óvodánk a
Perkátai Intézményfenntartó Társulásban maradnak, a gimnázium és a művészeti pedig saját
fenntartásban, úgy, mint a 2011-es évben. Az adóbevételeink a 2011-es év tapasztalatai alapján
betervezésre kerülnek. Az elmaradt adóbevételek behajtása folyamatban van. Az elmaradt
adóhátralékok behajtása a 2012-es évben is kiemelt hangsúlyt fog kapni. A pályázatainkkal
kapcsolatban a bevételek a lehívásoknak megfelelően, ugyanúgy, mint ebben az évben, fognak
teljesülni. A kiadási oldalon csak a kötelező feladatokat teljesíthetjük a 2012-es évben is. A
takarékos gazdálkodást szem előtt. Az iskola és az óvoda tekintetében a dologi kiadásokkal
számolunk a megállapodás alapján. A beruházásoknál csak a folyamatban lévő beruházások
folytathatóak, a miniszteri engedély birtokában az önrész megtervezésre fog kerülni. Jelentősebb
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változást, magas, kiugró kiadási tétellel nem tervezünk. Hitelfelvételt szintén nem tervezünk, így
a hitel kamataival, és tőketörlesztéssel sem kell számolnunk a 2012-es évben. A számok tükrében
el kell mondani, hogy a 2012-es költségvetésünket és gazdálkodásunkat gond nélkül végre tudjuk
hajtani. A költségvetési főösszegünk a koncepció alapján: 387.238 ezer Ft. Tehát jelentősen
kevesebb, mint az eddigiek, de a gazdálkodásunkat megfelelően tudjuk biztosítani így is.
Felelősségteljesen tudom azt mondani, hogy a gazdálkodásunk biztosított lesz a 2012-es évben is.
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen a fejlesztési kiadásainkkal ez bővülni fog a miniszteri engedély megérkezése után.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Fegyelmezett gazdálkodást kell folytatni, jó, hogy hitelkamatot nem kell fizetni. Ha a pályázatokra
is megkapjuk az engedélyt, akkor a fejlesztések is megvalósulhatnak a 2012-es évben. A számok
alapján úgy tűnik, hogy a nyugodt gazdálkodás biztosítva lesz. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Ennek a napirendnek a kapcsán szeretném elmondani, hogy mi is várható a 2012-es évben. Az
adósságrendezési eljárásnak szabályozott menetrendje, üteme van. Ez alapján prognosztizálható,
hogy a jövő év első felében fog lezárulni az adósságrendezési eljárás, amelyet követően ismét
rendes költségvetés alapján fog majd az önkormányzat működni. Az adósságrendezési eljárásnak
az a szakasza, amely 2012. januárjától fog elkezdődni, ennek a lényegi eleme az egyezségi
folyamat a hitelezőinkkel. Jelenleg a benyújtott hitelezői igények jó részét már a pénzügyi
gondnok jóváhagyta, vannak vitatott tételek, ezeknek a tisztázása van folyamatban és ezen
vitatott tételek esetében is mind a faluközösség, mind a képviselő-testület számára fontos hír az,
hogy amennyiben egy tétel vitatott, ezekben az esetekben, ha nem is gyorsított eljárásban, de a
hagyományos eljárásnál gyorsabban fog a bíróság dönteni. Ez azért is nagyon fontos, mert ezt is
jeleztük többször már, hogy nemcsak adóssága van az Önkormányzatnak, hanem nagyon komoly
követelései is. Tehát ezek az ügyek is tisztázódni fognak. Fontos, hogy a vitatott igény bíróság
által történő elbírálásáig semmilyen kötelezettséget nem jelent az önkormányzat számára. Én úgy
gondolom, hogy több szempontból is szerencsés időszakban zajlik ez a folyamat ugyanis
mindenki előtt ismert az, hogy a parlament a tegnapelőtti napon jóváhagyta az új önkormányzati
törvényt. Az új önkormányzati törvény egyben egy teljesen új időszakot és korszakot fog
megnyitni a helyi önkormányzatok életében, nagyon sok változás lesz, ezeknek egy jelentős része
2013. jan. 1-től fog életbe lépni, de vannak olyan passzusai az önkormányzati törvénynek,
amelyek 2012. január 1-től lesznek hatályosak. Én úgy gondolom, hogy azért is fontos ez
számunkra, mert az adósságrendezési eljárás folyamán a döntéseink meghozatalánál már
figyelembe tudjuk venni a változásokat és ehhez igazodva tudunk döntéseket hozni, és
egyezségeket kötni. Legfontosabb változás részben az, hogy nagyon sok önkormányzati feladat,
amelyek eddig a helyi képviselő-testület hatáskörébe tartoztak, állami feladat lesz. Jelenlegi
ismereteink szerint a közoktatás is állami feladattá fog válni, 2013. január 1-től veszi át az állam az
önkormányzati intézményeket, és a járóbeteg ellátás is az önkormányzatok hatóköréből át fog
kerülni az államhoz. Úgy gondolom, hogy ez Aba Nagyközség számára mindenképpen egy
pozitív hír, ugyanis ezzel az a kérdés is okafogyottá válik, hogy amennyiben a járóbeteg szakellátó
központ finanszírozása veszteséges lesz, az mennyiben érinti az önkormányzatunk költségvetését,
milyen kockázatot fog jelenteni az önkormányzat működésére vonatkozóan. Egyébként a
járóbeteg szakellátóval kapcsolatban szeretnék kiemelni, hogy nagyon jó ütemben halad az
építkezés, az irányító hatóság a nyár elején helyszíni ellenőrzést tartott, valamennyi
dokumentumot, iratot megvizsgáltak, mindent rendben találtak, már a belügyminiszter úrnál van
a kérelmünk, hogy a beruházás önerejét a jövő éves költségvetésünkben tervezni tudjuk.
Gyakorlatilag az infrastrukturális része a beruházásnak rendben van, folyik a szakmai előkészítése
is a leendő működtetésnek, és információim szerint egyébként pozitív elmozdulás már most is
tapasztalható a járóbeteg-ellátók finanszírozásában, tehát a beruházás előkészítésében,
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megvalósításában részt vevő szakemberek igen pozitívan nyilatkoznak a járóbeteg-ellátó jövőjéről.
Másik nagyon fontos változás lesz az önkormányzatok életében, hogy a gazdálkodás tekintetében
egy nagyon szigorú hitelfelvételi korlát fog életbe lépni, tudomásom szerint ez már 2012. január
elsejétől hatályos lesz, ez alapvetően fogja meghatározni az önkormányzat mozgásterét az
adósságrendezési eljárás keretében. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen ügyek tekintetében is,
amennyiben a hitelezőinkkel megfelelő egyezségre tudunk jutni, akkor elmondhatjuk azt is, hogy
Aba Nagyközség Önkormányzata 1990-től 2012-ig terjedő időszakot, a lehetőségeket teljes
mértékben, vagy azon túl is igénybevevő magatartást tanúsítva nagyon komoly fejlesztéseket
hajtott végre. Az új önkormányzati törvény hatályba lépése után látni fogja majd a faluközösség
is, hogy ezen önkormányzati döntéseknek, önkormányzati fejlesztési politikának milyen komoly
kihatása lesz a közösség életére az elkövetkező időszakban. Jelenleg az látható, hogy az
önkormányzatok lehetősége ezen a területen jelentős mértékben szűkülni fog. Aba esetében több
olyan fejlesztést előkészítettünk az elmúlt időszakban, amelyek az adósságrendezési eljárásban a
hitelezőkkel folytatott egyeztetési eljárás során fontos momentumként szerepelhetnek. Én úgy
látom, hogy ezen ingatlanjaink, fejlesztési elképzeléseink jelentős mértékben segíthetik azt is,
hogy mindenki számára elfogadható egyezség szülessen a 2012. évben az önkormányzat és a
hitelezők között. Reményeim szerint olyan egyezség születhet, amely által ezen fejlesztések
felgyorsulhatnak az elkövetkező időszakban, ezzel az önkormányzat helyi bevételeit növelhetjük
jelentős mértékben. Tehát ilyen szempontból is egy nagyon kedvező és optimális időszakban
zajlik az adósságrendezési eljárás Abán és valóban úgy tűnik, hogy ha a továbbiakban is az
eddigiekhez hasonlóan bölcs, körültekintő döntéseket tudunk hozni, akkor alapvetően pozitívan
határozhatjuk meg a faluközösség jövőjét az elkövetkezendő húsz évre is. A költségvetési
koncepcióval kapcsolatban egy dolgot szeretnék még kiemelni. A koncepció még sok tekintetben
változni fog, a számokból azonban jól látszik, hogy az önkormányzat a bevételeiből a működését
biztonsággal tudja tervezni. Ez a mai időkben nagyon fontos szempont és ismét csak
hangsúlyozni szeretném, hogy az adósságrendezési eljárás ezt is nagyon tisztává és világossá tette
a faluközösség számára. Olyan intézményrendszert hoztunk létre az elmúlt időszakban, amelynek
a fenntarthatósága biztosítható. Most az adósságrendezés kapcsán egyértelművé vált, hogy az
önkormányzat által a létrehozott intézményrendszert az állami normatívából finanszírozni tudja.
Kevés ilyen település van szerintem, aki ezt elmondhatja magáról, természetesen ezért elismerés
minden intézményvezetőnek és mindenkinek, akik ezen intézmények fenntartásában,
működtetésében részt vesznek. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy a gyermeklétszám igen
magas az abai intézményekben, és a lakosság arányához viszonyítva is, ez azért is jó hír, mert a
fiatalok aránya és a település megtartó képessége alapvetően határozza meg egy közösség jövőjét.
A 2012-es évet úgy köszöntsük és a 2011-es évtől úgy búcsúzzunk, hogy örüljünk annak, hogy
egy nagyon nehéz és minden tekintetben súlyos megpróbáltatásokat hozó 2011-es év nem
elpusztította a közösségünket, hanem lélekben megerősítette, nagyon sok vitás kérdést
egyértelművé tett, amely viták a 2012-es és azt követő éveket már nem kell, hogy terheljék.
Kijelölt pénzügyi gondnok működik az önkormányzatnál, aki minden kiadást ellenjegyez,
ellenőriz. Tehát én úgy gondolom, hogy azok számára is, akik megkérdőjelezték eddig, hogy a
polgármester, a képviselő-testület, a hivatal felelősen gazdálkodik, megnyugtatás képpen
szolgáljon, hogy a Bíróság által kijelölt szervezet hivatalos képviselője, egyrészt mindent rendben
talált, másrészt pedig a kiadásainkat teljes mértékben ellenőrzi és ellenjegyzi. Meggyőződésem
szerint ez az időszak arra is jó, hogy a 2012-es költségvetést már úgy tudjuk elkészíteni, hogy
létrejön egy olyan költségvetési struktúra, amely hosszú távon is biztonságot nyújthat a képviselőtestület és a faluközösség számára. Tehát ilyen értelemben is nyugodt időszak elé nézhet a
közösség. Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?
Surányi László:
Elnézést kérek a polgármester úrtól és a képviselő-testülettől is, de engem zavar ez a koncepció.
Amit hallottunk itt a pénzügyi osztályvezető úrtól még csak tervnek sem nevezhető, hiszen
hiányoznak azok a számadatok az országos vezetéstől, a kormány részéről, amelyek ismeretében
jobban meg lehetne tervezni a 2012-es évet. Én örülök egyébként annak, hogy megy a község
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szekere így sallangoktól mentesen, és tényleg úgy látszik, hogy zökkenőmentesen sikerül vezetni a
községet, azonban az a sok bölcsesség amiről itt hallottunk, bölcs döntés, bölcs döntés, bölcs
döntés én azt gondolom, hogy a bölcsesség mellett a kényszerűség is motiválta itt a falu vezetését,
és ezt se hallgassuk el, de ha így működik a község, összehúzott nadrágszíjjal ez is egy nagyon
jelentős eredmény, és én ezért gratulálok a község vezetőinek, hogy ebben az állapotban is tudják
vezetni a falut. Kérdésem is lenne: úgy tudom, hogy mivel a kormány nem túl megfelelő anyagi
hátteret fog biztosítani az önkormányzatok számára az elkövetkezendő időszakban, ezért
lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben adókat vessenek ki.
Foglalkozik-e ezzel, fölmerült-e egyáltalán ez a kérdés a képviselő-testületben.
Kossa Lajos polgármester:
Nem tervezi a képviselő-testület a 2012. évben az eddigi adókon túli adó bevezetését, illetve az
adók jelenlegi mértéke lesz hatályos a 2012-es évben is. A koncepció azért nagyon fontos mert
ebből jól látszik, hogy az önkormányzat működése nem veszélyeztetett, a költségvetést már
jóváhagyták, ha lesz is néhány százalékos eltérés az utóbbi napokban meghozott döntések
eredményeképpen, ha lesz is némi kiesés az önkormányzat bevételeiben ez nem fogja
veszélyeztetni a működésünket. A bölcs döntések és a kényszerűség párhuzamára visszatérve,
természetesen ezt nem is tagadtuk soha, hogy a 2011-es évben bár mi igyekeztünk mindig a
legjobb tudásunk szerint dönteni, olyan külső kényszerek léptek be az önkormányzat és a
faluközösség életébe, amelyek természetesen meghatározták a mi döntéseinket is. Nagyon fontos
az, hogy egy nagyon nehéz helyzetben és itt szeretnék visszautalni a nyári időszakra, amikor 3
hónapon keresztül késve tudtunk béreket fizetni késve tudtuk a szociális juttatásokat kifizetni,
jelentős tartozás halmozódott fel közüzemi szolgáltatások területén, amikor nagyon úgy tűnt,
hogy megroppanhat az önkormányzat működése önhibáján kívül, még egyszer jelezni kívánom,
hogy az egész helyzet eredője az az inkasszó, amely tavaly ősszel indult és ezt követően az
önkormányzat folyószámlahitelének a felmondása, ezekben a kényszerhelyzetekben tudott jó és
bölcs döntéseket és bölcs döntéseket hozni a képviselő-testület, ezáltal nem éltük föl a jövőnket.
Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a faluközösség is kiállt a képviselő-testület mellett. Volt
egy falugyűlés, ahol tájékoztattuk a faluközösséget a kialakult helyzetről, a sajtón keresztül is
folyamatos tájékoztatást adtunk. Ez tehát egy közös bölcsesség volt, ugyanis egy ilyen helyzetben
általában elmérgesednek úgy a viszonyok, hogy egymásnak esnek közéleti emberek, más
emberek, és ez elvezethet olyan rossz döntések sorozatához, amely negatív spirált indít el egy
közösség életében. Ennek a veszélye fönnállt, és ezt sikerült kivédeni. A képviselő-testület nem
önszántából döntött az adósságrendezés megindításáról, nem volt már más lehetőségünk. Mi
mindent megtettünk annak érdekében, hogy az adósságrendezési eljárást elkerüljük. Az elmúlt
hónapok azt igazolják, hogy ez egy nagyon jó döntés is volt. Tehát én ilyen értelemben értettem a
bölcs döntéseket. Az összehúzott nadrágszíjjal kapcsolatban egy nagyon fontos dolgot szeretnék
kiemelni. Természetesen bizonyos területeken érződik az összehúzott nadrágszíj, én ezt
elmondtam a legelején is, hogy egy adósságrendezési eljárás, amely sok szempontból pozitív
hatással van az önkormányzat és a faluközösség életére, természetesen vannak olyan negatív
hatásai is, amelyek kikerülhetetlenek, ez pedig az, hogy csak kötelező feladatokat
finanszírozhatunk, leginkább a közösségi és az egyesületi élet érzi azt meg, hogy nem tudjuk
támogatni az önszerveződő közösségeinket. Hozzá szeretném tenni, hogy a nehéz helyzet
ellenére sikerült ezen a területen is áthidalni a nehézségeket, de ez egyértelműen a negatívuma a
jelenlegi helyzetnek. Ha az önkormányzat működését nézzük és főleg az intézményeink
működését amellett, hogy minden kiadást meg kell néznünk, az a szolgáltatás, amelyet az
intézményeink, óvoda, iskola, gimnázium, művészeti alapiskola tud biztosítani a gyermekeink
számára, ez nagyon komoly minőségi lehetőség. Olyan pluszszolgáltatást tudunk a gyermekeink, a
szülők számára biztosítani, amely országos szinten is kiemelkedő. Ezt egyébként a sikeresen
lezárt Norvég pályázatunknak köszönhetjük. Természetesen a jövőre nézve ugyanez elmondható
majd, hogy részben kényszer lesz, kényszer szülte döntéseink lesznek, mert az új önkormányzati
törvény és még nagyon sok új törvény, amelyet a parlament még ebben az évben el fog fogadni,
meghatározza a mozgásterünket. Hozzá szeretném azt tenni, hogy ez a mozgástér bővíthető,
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tehát nagyon sok múlik a helyi önkormányzat aktivitásán, vállalkozási készségén. Én úgy látom,
hogy a 2012-es év ebből a szempontból is sorsdöntő lesz a faluközösség életében és ezért fontos
az, hogy a jelenlegi folyamat egy komoly működési biztonságot tud adni, és a jövőre nézve már
tudjuk befolyásolni ilyen értelemben a döntéseinket. Én azért vagyok optimista, mert azt látom,
hogy a közösség számára egy olyan időszak jön el, amely a súlyos nehézségek ellenére nagyon
komoly kitörési lehetőségeket biztosít. Ez lesz a 2012-es évnek egy komoly közösségi feladata, és
ilyen szempontból fontos, hogy a koncepció azt vetíti előre, hogy egy olyan működési
biztonságot tudunk nyújtani, amely lehetővé teszi azt, hogy ezen perspektivikus és nagyon
komoly ügyekről egyeztetéseket tudjunk folytatni és megnyerjük a helyiek támogatását ehhez.
Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló
koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az, kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

134/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2012. évi költségvetési koncepciójáról
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. Számú az
államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta Aba Nagyközség Önkormányzata és
intézményei 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
1.

A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetési
koncepcióját az 1-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az önkormányzat és
intézményei:

Bevételi előirányzata:
Kiadási előirányzata:
Létszám előirányzata:
2.
3.

Felelős:
Határidő:

387.238 ezer Ft.
387.238 ezer Ft.
56 fő

Az előzetes számítások szerint a 2012. évben az Önkormányzat működésének biztonsága és a
likviditása biztosítható.
A Képviselő-testület feladatul szabja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi elemi
költségvetésének teljes körű áttekintését, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület
2012. februárjában esedékes ülésére készítsen javaslatot az akkorra már ismertté váló, 2012. évi
költségvetési törvényben foglalt előírások és a felülvizsgálat elemi költségvetések alapján a 2012. évi
költségvetési rendelet megalkotására.
Kossa Lajos polgármester,
Nagy András Botond jegyző
Intézményvezetők
2012. februári képviselő-testületi ülés

3. Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díj 2012. évi mértékének megtárgyalása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
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Kossa Lajos polgármester:
A Fejérvíz Zrt. megküldte a jövő évi vízdíjakra szóló javaslatát, ezek a következők. Aba esetében
az ivóvíz-szolgáltatás díja 268,-Ft/m3 + Áfa lenne 2012. január elsejétől, Belsőbáránd esetében
lakossági fogyasztás esetén 314,-Ft/m3 + Áfa, közületi fogyasztás esetében 448,-Ft/m3 + Áfa, az
intézményi díj pedig 367,-Ft/m3 + Áfa. A szennyvízcsatorna-szolgáltatás díja pedig 421,-Ft/m3
+ Áfa, tehát ez a cég javaslata, amely egyébként a jövő évre tervezett infláció mértékéhez
hasonló emelést tartalmaz. Én elfogadásra javasolom a képviselő-testületnek, annál is inkább
mert hangsúlyozni szeretném, hogy mind a vízdíj, mind a szennyvízdíj esetében elmondható,
hogy ezek a mérsékeltebb díjak közé tartoznak más településekkel összevetve.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. A vízdíjnál 10 forint, a szennyvízdíjnál 17 forint az
emelés az előterjesztésben, ha ezeket a számokat az inflációval összevetjük, akkor elfogadható az
emelés.
Kossa Lajos polgármester:
Más kérdés, észrevétel?
Aki az ivóvíz és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjának megállapításáról szóló
rendeletet elfogadja, az kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (XII. 21.)
Önkormányzati rendelete
Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjának megállapításáról.
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4. Abai Gimnázium és Kollégium externátusi szerződésének módosítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Nagy András Botond jegyző:
Az Abai Gimnázium azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze az
externátusi ellátás vonatkozásában négy fő externátusi elhelyezett diák esetében az ellátás
helyének megváltozását. Az Aba Fehérvári út 2. sz. alatt elhelyezett 4 fő diák elhelyezése a
továbbiakban az Aba Kossuth L. u. 2. sz. alatt valósulna meg. Ez a diákok ellátást nem
befolyásolja.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
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Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm, van –e más kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, akkor aki előterjesztésben szereplő externátusi szerződéssel 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:

135/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő
tartalommal engedélyezi az Abai Gimnázium és Kollégium részére az externátusi szerződés módosítását
Christine Wolf (8127 Aba, Kossuth L. u. 2. sz.) vállalkozóval.
Felelős:
Határidő:

Szilasy György Gimnáziumigazgató
döntést követően azonnal

5. A Radar Könyvvizsgálói Kft. 2011. évi beszámoló felülvizsgálatára vonatkozó

ajánlatának megtárgyalása
Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy a költségvetési beszámolóját
könyvvizsgálóval felülvizsgáltassa, ezt önkormányzatunknál hagyományosan a RADAR
Könyvvizsgálói Kft végzi már hosszú évek óta. 300.000,-Ft+Áfa összegért vállalják a 2011. évi
beszámolónk felülvizsgálatát, amely a jövő évben lesz majd esedékes. Van –e kérdése, észrevétele
valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki egyetért azzal, hogy a RADAR Könnyvizsgáló Kft. ajánlatát
elfogadva megbízzuk a céget 300.000,-Ft+Áfa összegért a 2011. évi önkormányzati beszámoló
felülvizsgálatával az kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

136/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a RADAR Könyvvizsgálói Kft-t Aba
Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatával. A Képviselő-testület a
megbízási díjat az előzetes árajánlat szerint 300.000,-Ft + ÁFA összegben fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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6. A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
Előadó: Nagy András Botond jegyző
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület. A polgármesteri hivatal alapító okiratában a Magyar Államkincstár
tájékoztatása alapján a határozati javaslatban szereplő szakfeladatok szerepeltetése szükséges. Két
szakfeladattal bővülne az alapító okiratunk, ez a 562912 Óvodai intézményi étkeztetés, és a
562913 Iskolai intézményi étkeztetés.
Pukliné Tündik Tünde az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenégi
Bizottság Elnöke:
A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításával az
előterjesztésnek megfelelően 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:

137/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Aba Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát 2011. december 21.
nappal az alábbiak szerint módosítja:

1.

2.

Az alapító okirat 10. pontjában foglalt A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladat szám
szerinti besorolása 2010. január 1-től -című szakfeladat felsorolás kiegészül a következő:
„562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés”
szakfeladatokkal.
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:

Nagy András Botond jegyző
azonnal

7. A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosítása
Előadó: Nagy András Botond jegyző
Nagy András Botond jegyző:
Az előterjesztésben szereplő három ok miatt szükséges módosítani a Művészeti Alapiskola
Alapító okiratát. A működési terület, új tanszakok bevezetése, valamint új tanterv bevezetése
miatt.
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Pukliné Tündik Tünde az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenégi
Bizottság Elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Arról van szó, hogy a 2011-2012-es
tanévtől új tanterv kerül bevezetésre felmenő rendszerben. Az új tantervben bizonyos tanszakok
elnevezései változtak, és mivel kimenő rendszerben a régi tanszakok is megmaradtak a
tantervben, ezért szükséges a régi és az új tanszakok felsorolása is az alapító okiratban. Az Aba
Sámuel Általános Iskolában új feladat-ellátási helyen működik a képzőművészet, grafika, festészet
tanszak. Itt szaktanteremben tanulhatnak a diákok.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Egyre több településen egyre kevésbé lehet elérni a gyerekeket a
művészetoktatás területén. Abán ez a szolgáltatás bővül, mivel komoly utánpótlás van az abai
gyermekek részéről, ezért úgy látom, hogy töretlen a fejlődés. Van –e kérdése, észrevétele
valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának
módosításával az előterjesztésnek megfelelően 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:

138/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2011.
december 21. nappal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 1. pont előtti bekezdése az alábbi szövegrészre változik:
„ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdése,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 66. § és 90. §-ában biztosított jogkörében
eljárva, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt
tartalmi követelmények szerint Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint
határozza meg a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát.”

2. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép.
„5. A költségvetési szerv gazdálkodás szerinti besorolása.
a. önállóan működő költségvetési szerv

3. Az alapító okirat 8. pontjának helyébe a következő 8. pont lép.
„8. Működési területe:

Aba Nagyközség és a közigazgatási területéhez tartozó
Belsőbáránd és Bodakajtor, Sárkeresztúr, Káloz,
Sárszentágota (szünetel), Iszkaszentgyörgy,
Szabadegyháza, Székesfehérvár.”

4. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő 9. pont lép.
„9. Telephelyek (címük) valamint a telephelyeken oktatott művészeti ágak és tanszakok felsorolása:
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A 2011-2012. tanévtől új tanterv került bevezetésre felmenő rendszerben, ezért az új és régi tanszakok
elnevezéseit is használni kell.
Telephelyek

Címe

táncművészet

A 2011/12-es tanévet
megelőzően működő
tanszakok esetében
kimenő rendszerben
szín- és drámajáték
Furulya, fuvola, trombita,
zongora, tenorkürt, citera,
népi ének, szaxofon
(szünetel), népi bőgő,
tekerő
Néptánc

Képző- és iparművészet

Kézműves

Zeneművészet

Zenekar

Zenekar

Táncművészet

Néptánc

Néptánc

Képző- és iparművészet

Textilműves (szünetel)
fatárgykészítő (szünetel)
vizuális alapismeretek
(szünetel)

Táncművészet

Néptánc

Néptánc

Táncművészet

Néptánc (szünetel)

Néptánc (szünetel)

Képző- és iparművészet

Festészet

Grafika és festészet

Táncművészet

Néptánc (szünetel)

Néptánc (szünetel)

Táncművészet
Zeneművészet

Néptánc (szünetel)
Citera

Néptánc (szünetel)
pengetős

Képző- és iparművészet

Kerámia

Szobrászat és kerámia

Táncművészet

Néptánc (szünetel)

Néptánc (szünetel)

Művészeti ág
szín- és bábművészet

ABA

ABA
ABA
ISZKASZENTGYÖRGY

KÁLOZ

SÁRKERESZTÚR
SÁRSZENTÁGOTA
SZABADEGYHÁZA
SZABADEGYHÁZA
SZÉKESFEHÉRVÁR

Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
8127 Aba, Béke tér 1.
Aba Sámuel Tagiskola 8127 Aba,
Szent István király tér 7.
Kultúr Közösségi Ház
8127 Aba, Rákóczi út 4/B
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8.

Szent István Általános Iskola
8124 Káloz, Szent István tér 9.

Sárkeresztúri Általános Iskola 8125
Sárkeresztúr, Kossuth út 64.
Sárszentágotai Általános Iskola
8126 Sárszentágota, Erkel út 1416.
Művelődési Ház 2432
Szabadegyháza, Szabadság tér 18.
Kézműves Ház 2432
Szabadegyháza, Szabadság tér 9.
Tóvárosi Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ltp.
Iskola tér 1.

zeneművészet

A 2011/12-es
tanévtől kezdődően
felmenő rendszerben
színjáték
Fafúvós,
Rézfúvós,
Vonós és tekerő,
Pengetős,
Népi ének, billentyűs
Néptánc
Képzőművészeti,
grafika és festészet

5. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő 11. pont lép.
„11. Művészeti ágak és tanszakok
Régi tanszakok:
A 2011/2012-es tanévet megelőzően
Működő tanszakok kimenő rendszerben

Új tanszakok:
a 2011/2012-es tanévtől
kezdődően felmenő rendszerben

- Képzőművészet: vizuális alapismeretek (szünetel)

- képzőművészet, grafika és festészet,

fatárgykészítő (szünetel), textilműves (szünetel),
kézműves (szünetel), tűzzománckészítő (szünetel),
kerámia
- Táncművészet: néptánc
- Zeneművészet: furulya, fuvola, trombita, zongora,
tenorkürt, citera, népi ének, szaxofon (szünetel),
népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, tekerő

szobrászat és kerámia

- néptánc
- fafúvós, rézfúvós, vonós és tekerő
pengetős, népi ének
billentyűs

- Szín és bábművészet: szín és drámajáték

- színjáték”

15

6. Az alapító okirat 20. pontjában foglalt:

„ Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatonkénti, megnevezéssel 2009. december 31-ig:
801313 alapfokú művészet-oktatás
921925 egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység
804017 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás”
szövegrész hatályát veszti.

7. Az alapító okirat 27. pontja hatályát veszti.
8. 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:

Nagy András Botond jegyző
azonnal.

8. A Lakásfenntartási támogatás természetben történő nyújtásának megvalósítása

érdekében az E.ON Energiaszolgáltató Kft- vel kötendő megállapodás megtárgyalása
Előadó:

Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület. Mindannyian tudjuk, hogy a Magyar Állam 2011. augusztus 31-vel
megszüntette a gázártámogatást, mint ezen a néven a családoknak juttatott támogatást. 2011.
szeptember 1-től a lakásfenntartási támogatás keretén belül lehet hozzájutni ehhez a támogatási
formához, és ezzel kapcsolatban az országgyűlés módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt ami a lakásfenntartási támogatást foglalja magában. A
módosítás lényeg az, hogy szeptember elsejétől akinél az E.ON vagy más szolgáltatónál előre
fizetős mérő működik, ott a lakásfenntartási támogatást ezen a mérőn történő jóváírással kell
bizonyos mértékben, vagy teljes egészében biztosítani. Ez alapján küldte el az E.On a
megállapodás tervezetét, javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki a Megállapodás megkötésével az előterjesztésnek megfelelően
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:

139/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 38. § -a alapján úgy határoz, hogy a lakásfenntartási támogatás természetben történő
nyújtása érdekében az előterjesztésben szereplő tartalommal megállapodást köt az E.On Energiaszolgáltató Kft.
–vel (1051. Budapest, Széchenyi István tér 7-8)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő:
döntést követően azonnal
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9. Az Abai Sport Múltja, Jelene, Jövője
Előadó: Kasó László az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke
Kasó László az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2011. évi munkatervében szerepelt a napirendi
pont, hogy vizsgálja meg a Képviselő-testület az abai Sport múltját, jelenét és jövőjét. November
10-én tartott egy ülést az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága. Itt az abai sport
képviselői voltak jelen, akik beszámoltak a tevékenységükről. Hosszú írásos anyag került
összeállításra.
(Ezt követően Kasó László ismertette az előterjesztést.)
Elmondható tehát, hogy az abai sport múltja, dicső, sikeres, és ha a jelenre gondolunk, én úgy
gondolom, hogy minden nehézség ellenére ezeket a jelzőket el lehet mondani mind a három
sportegyesület esetében. Az emberek összefogásának nő a jelentősége ezekben az időkben. A
jelen is sikeres és fényes, mind a három egyesület megállja a helyét a bajnokságban, ez köszönhető
azoknak az embereknek, akik a szabadidejüket feláldozzák, részben mint játékosok, részben mint
vezetők és szervezők is. Egy olyan közösségben, ahol a sportnak ilyen múltja van, és a nehéz
körülmények ellenére a működés biztosított, úgy gondolom, hogy a jövő sem kerülhet veszélybe.
Majd a jövőben az Önkormányzat is fogja tudni támogatni az egyesületek fejlődését. A tárgyi
feltételek megfelelőek, jónak mondhatóak. A kézilabda esetében egy sportcsarnok igencsak
elkelne a téli időszakban. Végezetül azzal fejezném be, hogy Abai sport volt, van és lesz.
Bor József Dezső képviselő:
Részt vettem én is a bizottság ülésén, az abai sport múltja jelene, jövője napirendi ponttal
kapcsolatban. Az abai labdarúgással kapcsolatban szeretnék elmondani pár dolgot. Azok az
emberek, akik a nehéz helyzetben az ősz folyamán az abai labdarúgás zászlaját tartották,
mindenképpen megérdemlik, hogy legalább a nevüket megemlítsük. Tudjuk hogy az abai
labdarúgás körülbelül 110 abai gyermeknek a sportolási tevékenységét jelenti, 7 csapatot kell
indítani a bajnokságban. Sajnos amatőr szinten is hatalmas összegeket kell fizetni azért, hogy
részt tudjunk venni a bajnokságban. Egy nevezés 130.000,-Ft-ba került. Mindennap nagyon
nehéz volt. Játékengedély szükséges, ez éves szinten 150.000,-Ft. A játékvezetési díjak 350.000,Ft-ot tesznek ki. A sportorvosi ellátás egy óvodás gyerek részére 1000,-Ft, egy felnőttnek 2000,Ft. Éves szinten egy amatőr csapatnak 2.000.000,-Ft-ra van szüksége, hogy el tudjon indulni a
bajnokságban. Bujtás Csabának nagy köszönet jár, mert anyagilag és szakmailag is támogatta az
egyesületünket, valamint Kotrik László segítsége is elengedhetetlen volt. Én köszönetemet
fejezem ki azoknak az embereknek, aki valóban az abai labdarúgásért áldoztak és tettek. Nagy
szükség lenne a támogatókra és a közönségre.
Kossa Lajos polgármester:
Én is megköszönöm, hogy ez az anyag elkészült. Akkor, amikor a munkatervünkbe a napirendet
felvettük, még nem tudtuk, hogy mennyire aktuális lesz. El kell mondani azt, hogy ha nem is túl
sok emberről van szó, de az ő nagyon komoly és áldozatos munkájukra volt szükség ahhoz, hogy
ezt az időszakot átvészeljük, nem is akárhogyan. Mindkét egyesületnél, a helyi játékosok
dominálnak és ez komoly eredmény. A jövőre nézve reményt keltő az az összefogás, amely
létrejött az egyesületeken belül. Én is az itt élők támogatását kérem, legyen ez szurkolói
támogatás, jó szóval megnyilvánuló támogatás, részvétellel megnyilvánuló támogatás, anyagi
támogatás. Mindkét egyesület megérdemli a támogatást. Kérnék mindenkit, hogy támogassák az
egyesületeket, és én is mindenkinek köszönöm az áldozatos munkát.
A beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette.
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Kossa Lajos polgármester 5 perc szünetet rendelt el.
10. Fejérvíz Zrt. árajánlatának megtárgyalása Aba-Bodakajtor Gazdasági telep vízellátása

ügyében
Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Egy régóta húzódó problémára szeretnénk pontot tenni, amennyiben a képviselő-testület is
egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. A bodakajtori szolgálati lakások a régi rendszerről kapják
jelenleg a vizet méretlenül és ezt a problémát szeretnénk megoldani. A Fejérvíz Zrt. ajánlata a
következőre vonatkozik. Ahhoz, hogy vízmérő órákat tudjunk felszerelni ezen házak, lakások
esetében, a régi vezeték kiváltására van szükség 930 méter hosszban. Ennek az anyagköltsége
634.800,-Ft nettó, illetve a munkadíj 109.800,-Ft. Ezt követően pedig minden lakásnál vízmérő
akna kiépítésére kerül sor. Ennek az anyagköltsége pedig darabonként 60529,-Ft
+ Áfa a munkadíj pedig 9500,-Ft+Áfa. Egy közkifolyó is megépülne, ennek az anyagköltsége
134.076,-Ft+Áfa, munkadíja 12200,-Ft+Áfa. Szükség van még geodéziai bemérésre itt a Fejérvíz
ajánlatától eltérően én javasolnám a testületnek, hogy a Geofény Geodéziai és Szolgáltató Bt.
árajánlatát fogadjuk el, ez kedvezőbb, 80.000,-Ft + Áfa. A vízmintavétel díja pedig 18000,Ft+Áfa. A pénzügyi gondnok asszonnyal egyeztettük ezt a kérdést, ő támogatja. Így minden
ingatlannak a vízellátása rendeződik, és az Önkormányzatnak sem jelent kiadást a jövőben.
Természetesen azon ingatlanok esetében, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, a bekötést
mi fogjuk állni, a lakókat tájékoztatni fogjuk, hogy a hálózat kiépítése után mindenki a vízdíj
megfizetésével tudja igénybe venni a szolgáltatást. A magántulajdonban lévő ingatlanok esetében
pedig a tulajdonost terheli a vízmérő akna és a bekötés díja. Én kérném a Képviselő-testületet,
hogy az ajánlatot hagyjuk jóvá.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Van -e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki egyetért azzal, hogy az ajánlat alapján a munkákra kössük meg a
szerződést a Fejérvíz Zrt.-vel, illetve a Geofény Bt-vel az kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

140/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba-Bodakajtor megfelelő
vízellátása érdekében az előterjesztésben, szereplő árajánlatban foglaltak szerint megrendeli:

1. a Fejérvíz Zrt.-től (8000. Székesfehérvár, Király sor 3-15.) Aba-Bodakajtor településrész vízellátásnak
kiépítését az alábbi költségek szerint.
Bekötővezeték kiépítése 930 m hosszan
Közkifolyó kiépítése 1 db
Műanyag vízmérő akna kiépítése 1 db.
Vízmintavétel

Anyagköltség 612.800,-Ft+Áfa.
Munkadíj
109.800,-Ft+Áfa.
Anyagköltség 134.076,-Ft+Áfa.
Munkadíj
12.200,-Ft+Áfa.
Anyagköltség 60.529,-Ft+Áfa.
Munkadíj
9.500,-Ft+Áfa.
Költség: 18.000,-Ft+Áfa.
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2. a Geofény Gedéziai és Szolgáltató Bt.-től (2481 Velence, Hunyadi u. 6.) Aba-Bodakajtor településrész
vízellátásnak geodéziai bemérése 80.000,-Ft+Áfa.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

11. A közterületek használatáról szóló 21/2003. (XI.1) önkormányzati rendelet

módosítása, a Fejér Megyei Kormányhivatal utólagos törvényességi ellenőrzése
alapján
Előadó:

Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület. A Fejér Megyei Kormányhivatal közérdekű bejelentés vizsgálata során
ellenőrizte a szóban forgó közterület használati rendeletünket. Több pontban nem felelt meg a
hatályos jogszabályoknak a rendeletünk. Felszólított bennünket ezeknek a pótlására. A rendeletet
elkészítettem javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Pukliné Tündik Tünde az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság Elnöke:
A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testületnek.
Kossa Lajos polgármester:
Van -e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki a közterületek használatáról szóló rendelet módosításával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért az, kérem emelje fel a kezét
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (XII. 21.)
Önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról szóló 21/2003. (XI. 1) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
12. Kincses Dűlő közterület elnevezése
Előadó: Nagy András Botond jegyző
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület. A lakosság részéről 4 személy kérelméről van szó, akik már a Kincses
dűlőben élnek huzamosabb ideje. Ők kívánják azt a lehetőséget igénybe venni, hogy helyrajzi
számra történő bejelentkezést biztosítsunk a számukra. Ezt a lakcímnyilvántartásról szóló
törvény alapján biztosítanunk kell, ennek az a feltétele, hogy a Kincses Dűlőben szereplő
közterületeket nevezzük el. A Központi lakcímnyilvántartásban ezeket a közterületek
szerepeltetnünk kell, és ezután tudnak lakcímet létesíteni az állampolgárok itt. A mellékelt
határozati javaslat tartalmazza a területek elnevezését.
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Kossa Lajos polgármester:
Van -e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően 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:

141/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 10. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított jogkörében
az alábbiak szerint dönt:
1. Az Aba zártkert 2569. hrsz-ú, és 2570. hrsz-ú, kivett: közút művelési ágú, ingatlanokat elnevezi
Kincses dűlő-nek..
2. Az új közterület elnevezését a helyben szokásos módon közzé teszi (hirdetőtábla, weboldal, helyi
televízió).
3. A változást a rendezési terven és a vagyonnyilvántartáson átvezeti.
Határidő: elnevezésre, és közzétételre azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném megkérdezni a Képviselő-társaimat, hogy van-e valakinek bejelentése? Szeretném
megkérdezni a vendégeinket, hogy van-e valakinek bejelentése, kérdése?
Amennyiben nincs, kérem, hogy egy személyes javaslat megtárgyalására zárt ülést rendeljünk el,
aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot, hozta:

142/2011. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása végett zárt
ülés tartását rendeli el.
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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