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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jelen vannak:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. február 14. napján 16:30 órakor tartott
nyílt ülésén.

Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok, Mátraholding Zrt.
Pinka György, Mátraholding Zrt.

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, kedves
vendégeinket. Külön tisztelettel köszöntöm a Mátraholding Zrt. képviseletében Pinkáné Surányi
Edit pénzügyi gondnok asszonyt, valamint Pinka Györgyöt. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, Pukliné Tündik Tünde képviselő hiányzik, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága
miatt a mai testületi ülésen nem tud részt venni.
A mai ülésünk napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.

Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló rendelet
jóváhagyása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Bizottsági elnökök
Intézményvezetők
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető

Zárt ülésen:
2. Aba Nagyközség Önkormányzata adósságrendezéséhez kapcsolódó Reorganizációs

Program és Egyezségi Javaslat jóváhagyása
Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Pinkáné Surányi Edit, az Adósságrendezési Bizottság elnöke
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
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1.

Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló rendelet
jóváhagyása

Borza András pénzügyi osztályvezető:
A 2012. évi költségvetésünk az államháztartásról, valamint a központi költségvetésről szóló
törvény alapján került megtervezésre, különös tekintettel a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló törvényre, ugyanis ez évi költségvetésünk is
válságköltségvetésként készült. 2012-ben a 2011. augusztus 19-én indult adósságrendezési
eljárásunkat fogjuk befejezni, ennek alapján kellett a költségvetésünket is megterveznünk. Fontos
azt kiemelni, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján az önkormányzatnak és
intézményeinek elkülönített elemi költségvetést kellett készíteni. Külön költségvetést kellett
készítenünk az önkormányzat, a hivatal és más egyéb költségvetési szervünk részére. Ebben az
évben elkülönült tervezési és elkülönült beszámolási kötelezettség is terheli az intézményeinket. A
2012-es költségvetés tervezése során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a normatíváink nem
növekedtek, ezért a saját bevételeink növelésére törekszünk, viszont a kiadási tételeink minimum
az infláció mértékével növekednek, és az ÁFA változás is kedvezőtlenül érint bennünket, így 25%
helyett 27% ÁFA-val számolunk. A 2012-es évben rendkívül szigorú és takarékos gazdálkodást
kell folytatnunk, egyrészt biztosítanunk kell a működésünket, másrészt pedig tekintettel kell
lennünk az adósságrendezési folyamatra is. Az intézmények tekintetében a költségvetéseket az
intézményvezetőkkel egyeztetve, velük megbeszélve készítettük el. A 2011. évi tapasztalati
számokból indultunk ki, különös tekintettel az augusztus 19-től – december 31-ig tartó
válságköltségvetés számaira. Itt szeretném megköszönni valamennyi intézményvezető takarékos
gazdálkodását a tavalyi évben, és szeretném kérni, hogy az idei évben is hasonló módon legyenek
az önkormányzat segítségére. Fontos kiemelnem, hogy két intézményünket, az óvodát és az
általános iskolát továbbra is a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK tagintizményeként kívánjuk
fenntartani, a tagintézményi megállapodás alapján Aba Nagyközség Önkormányzatát mindkét
intézmény esetében a dologi kiadások terhelik. A gimnázium és a művészetoktatási intézmény,
valamint a könyvtár esetében fennáll az országos tendencia, a kapott állami normatívák és az elért
saját bevételek nem fedezik a kiadási tételeket, ez mindenki számára ismeretes. A fennmaradó
részt az önkormányzatnak kell pótolnia. Fontos megemlíteni, hogy a gimnázium, a művészeti
iskola és az általános iskola esetében a Norvég Alapos pályázat keretében befejeződött a fejlesztés
2011-ben, új épületekkel, épületrészekkel bővültek az intézményeink, ennek van egy olyan
vonzata is, hogy a dologi kiadások emelkedtek, ugyanis az új épületek miatt emelkednek a fűtés és
egyéb járulékos költségek, erre a tervezés folyamán tekintettel voltunk, ennek megfelelően
terveztük be a kiadási tételeket. A pályázathoz kapcsolódóan 2012. januárjában a záró elszámolást
az önkormányzat elkészítette és leadta, ennek elfogadását követően önkormányzatunknak 5 éves
fenntartási kötelezettsége keletkezik, ha ez nem teljesül, akkor közel 500 millió forintot kellene
visszafizetni a támogató hatóságnak. A polgármesteri hivatal mint önálló költségvetési szerv
esetében a bevételek és kiadások tekintetében a hivatal és a képviselő-testület működésével
kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. A személyi juttatások tekintetében a hivatalnál, de
az egész önkormányzat esetében érvényes ez, csak és kizárólag a kötelező illetmények lettek
betervezve a kötelező pótlékokkal, sem béremelést, sem más emelést nem terveztünk. A
gyakorlatnak megfelelően 1+11 hónapra számoltuk a személyi juttatásokat. Az önkormányzat
működési bevételei között a legfontosabb bevételeink a bérleti díjak, a meglévő szerződéseink
alapján a reptéri ingatlan , illetve a vízmű bérleti díjából származó bevételek. A másik fontos
bevételi forrásunk a helyi adó bevételek, ezek az elmúlt évben befolyt adók alapján kerültek
tervezésre. Az iparűzési adónál óvatosabban terveztünk, tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre.
Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat ebben az évben az adóhátralékok, elmaradások
behajtására, ennek az első lépései már a 2011-es évben megtörténtek, vannak már
részeredmények. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkormányzati adóbehajtás kissé
nehézkes, ezért az önkormányzat önálló bírósági végrehajtót bízott meg. Fontos megjegyeznem
azt, hogy ez plusz költséggel nem jár, hiszen a végrehajtás során felmerült többletköltség az adóst
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terheli, tehát ez a költségvetésünket nem terheli. Átvett pénzeszközök között szerepel az OEP-től
átvett támogatás, itt szerepeltettük továbbá a jelenleg futó pályázataink kapcsán a 2012. évben
esedékes lehívásokat. Fontos tétel a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK esetében a 2011-es
elszámolás alapján a normatívából megmaradt 3.900.000 Ft és a 2012-es év elszámolás alapján az
önkormányzatot megillető 9.000.000,-Ft. Ebben az évben önkormányzatunk pénzmaradvánnyal
is számol, ez 79.800 e Ft-ot tesz ki. Ennek jelentős része abból adódik, hogy 2011. év
decemberében a Belügyminisztériumtól Aba Nagyközség Önkormányzata rendkívüli támogatást
kapott. Pénzmaradványnak az adósságrendezés szempontjából van kiemelt jelentősége, amely a
Reorganizációs Program keretén belül kerül majd felosztásra. Ebben az évben nem tervezünk
hiteltörlesztéssel, sem a hitellel kapcsolatos kamatok törlesztésével, ugyanis az adósságrendezés
folyamán ezek a hitelek rendezésre fognak kerülni. Jelentős változás az új rendszerben, hogy
minden intézménynek külön költésgvetést kell készítenie, az adóhatóság felé külön beszámolási
kötelezettségük lesz. Ez a rehabilitációs járulék miatt fontos az esetünkben. A törvény 2012.
január 1-jétől 25 főben határozza meg a fizetési kötelezettség határát, ezért nem kell ilyen
járulékot fizetnünk az állam felé, ez jelentős költségmegtakarítást jelent. Az intézmények között
csak és kizárólag a kötelező pénzeszközátadásokat terveztük meg, ezek a védőnői szolgálat
működtetése, az iskolás gyerekek autóbusszal történő utaztatása, valamint a Perkátai Társuláshoz
szükséges 5 millió forintos működési hozzájárulás biztosítása. Civil szervezetek esetében ebben
az évben nem tudunk támogatást biztosítani, erre nincs lehetőségünk. A válságköltségvetésben
csak és kizárólag olyan beruházási, felújítási célokat lehet tervezni, amelyhez miniszteri
engedéllyel rendelkezik az önkormányzat. Egyik fontos beruházásunk a Járóbeteg Szakellátó
Központ kialakítása, itt a pályázathoz szükséges önerőt kell az önkormányzatnak biztosítania.
Szintén önerőt kell bitosítani a kerékpárút-fejlesztésre vonatkozó pályázatunknál, valamint a belés csapadékvíz elvezetése befejezése szerepel a költségvetésünkben. Mindhárom pályázat
esetében rendelkezünk a miniszteri engedéllyel. Fontos kiemelni összegzésként, hogy így az
önkormányzat költségvetésében 677. 089,- e Ft. bevétellel és 526. 904 e Ft kiadással számolunk.
A tartalék összege 150.185 e Ft. Ez nagyon jelentős előrelépés. A számszaki adatokból
egyértelműen kítűnik, hogy az önkormányzat működése, gazdálkodása egyértelműen biztosított.
Nagy figyelmet kell fordítanunk a takarékosságra, hatékonyan és költségtakarékosan kell
gazdálkodnunk. A kötelező feladatokat maximálisan el kell látnunk, az adóhátralékok behajtását
realizálni kell, a likviditást folyamatosan biztosítani kell, a bevételeinket lehetőség szerint meg kell
növelnünk.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm, az intézményvezetőknek adom meg a szót.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Tagiskola vezetője:
Tisztelt Képviselő-testület! Immár 21 éve veszek részt valamilyen szinten az iskola
költségvetésének az elkészítésében, ilyen év még, mint az idei nem volt korábban, nagyon érdekes
új helyzet állt elő, a dologi kiadásainkat itt Abán készítettük el, a bér jellegű kiadásokat pedig
Perkátán. A szükséges egyeztetéseket elvégeztük a Perkátai ÁMK-val, a Pénzügyi Gondnok
Asszonnyal, és az Osztályvezető Úrral is. Többször elhangzott már ma az a kifejezés, hogy
válságköltségvetés. Úgy gondolom, hogy a sarokszámok ismeretében nem kell attól tartani az
iskola esetében, hogy gondok, problémák lesznek, megfelelő működést tesz lehetővé ez a
költségvetés.
Varga Istvánné képviselő, a Hétszínvirág Tagóvoda vezetője:
Tisztelt Képviselő-testület! Az óvoda részéről hasonlókat tudok elmondani. Az óvoda a másik
olyan intézmény, amelynek a személyi kiadásait a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK teljesíti, a
dologi kiadások pedig önkormányzatunkat terhelik. A tapasztalati adatok alapján és a
válságköltségvetés szempontjai alapján terveztük meg a dologi kiadásokat, és bízom benne, hogy
a takarékos tervezést takarékos gazdálkodás fogja követni. Mindent biztosítani tudunk a gyerekek
részére, mint intézményvezető mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az
Oldal: 3 / 8

adósságrendezést kedvezően zárjuk le.
Korcz Judit, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató-helyettese:
Tisztelt Képviselő-testület! A mi iskolánk van abban a helyzetben, hogy az 5 éves fenntartási
kötelezettség alapján, hál Istennek vagyunk. Igyekszünk, hogy a 6. évre összeszedjük magunkat
ismét annyira, hogy fenn is maradjunk továbbra is. Nem új a helyzet , mert mi minden évben
újabb és újabb nehézségeket gyűrünk le, úgyhogy ebben már nagy gyakorlatunk van. Ebben az
évben a költségvetésünk miatt nagyon minimális szinten működik az iskola. Amennyire csak
lehet, kevés pénzből próbálunk gazdálkodni. Nagyon sokat segít rajtunk a Népművészeti
tevékenységek biztosítására elnyert EU-s pályázat. Ebben az évben, ezt a nagy-nagy megszorítást
emiatt nem igazán érezzük, mert rengeteg programot tudunk ennek a 100%-os pályázatnak a
keretében megvalósítani. Igyekszünk pályázatokkal és minden erőnkkel segíteni azt, hogy
továbbra is legyenek olyan lehetőségek, hogy az iskolát tartalommal is meg tudjuk tölteni., úgy
ahogy eddig is, és bízunk abban, hogy eredményesen zárjuk ezt az esztendőt is.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Az Abai Gimnázium a költségvetés összeállítása során együttműködött a gazdasági vezetővel és
minden érdekelt féllel. Kijelenthetem, hogy a költségvetésünk biztosítja azt a célt, hogy a
gimnázium eredményesen tudjon működni. Kérem a további támogatást, mi is el fogunk követni
mindent, hogy a meghatározott költségvetési kereten belül maradjunk. Mi is keresünk még újabb
lehetőségeket, pályázatokat és mindent, amivel könnyíteni tudjuk Aba sorsát.Ígérem, hogy a
minőségi munka tovább fog javulni. Mit hoz majd a jövő nem tudjuk, de mi mindenképpen
tartani fogjuk a költségvetés keretszámait. A költségvetésünket megismerte a szülői
munkaközösség, a tantestülettel is megbeszéltük, minden érdekelt fél nyilatkozott erről, és
jóváhagyták a költségvetést.
Kossa Lajos polgármester:
A költségvetés elfogadásához valamennyi intézményünk esetében rendelkezésre áll az
érdekvédelmi szervek és közösségek írásos hozzájárulása. Az önkormányzat bizottságai is
tárgyalták az ülést megelőzően a költségvetés tervezetét, valamennyi bizottság elfogadásra
javasolja a költségvetés tervezetet. Megkérem a bizottsági elnököket, aki bővebben szeretné
kifejteni a bizottság álláspontját, kérem, tegye meg.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Azt tudnunk kell a 2012-es válságköltségvetésről, hogy nagyon szorgalmas munka előzte meg az
előterjesztést. Én úgy látom kívülről, hogy az intézmények zökkenőmentesen működnek az
utóbbi időben, örülök annak, hogy ezt az álláspontomat az intézményvezetők most
megerősítették. A sarokszámokra nem akarok rátérni, mert a Pénzügyi Osztályvezető Úr nagyon
részletesen minden pontra kiterjedően tájékoztatott bennünket. Nyugodt lelkiismerettel
mondhatjuk, hogy ez a válságköltségvetés biztosítja a biztonságos működést a 2012-es évre.
Bor József Dezső, az Oktatási,Kulturális és Civil kapcsolatok Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Oktatási Bizottság vezetőjeként részt vettem az együttes bizottsági
ülésen és valóban nagy megnyugvással vettük tudomásul, hogy az intézményvezetők és a
gazdasági vezető olyan költségvetést állítottak össze a 2012-es évre, amely minden szempontból
biztosítja Aba Nagyközség oktatási intézményeinek a zavartalan működését. A civil kapcsolatok
sajnos fájó pont számomra, ahogy a gazdasági vezető is elmondta a civil szervezetek, közösségek
támogatása az első félévben nem megoldott, én örömmel veszem tudomásul, hogy itt jelentős
mértékű pénzmaradvány keletkezett, bízom benne, hogy egy későbbi időszakban, a második
félévben erre visszatérve lehetőség lesz a civil szervezetek támogatására, mivel tudjuk, hogy Abán
nagy hagyományai vannak az egyesületi munkának, a sportnak, itt is a gyermekek nevelése folyik,
a közösségi élet építéséhez ez is hozzátartozik.
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Kasó László, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeként én is részt vettem a bizottsági ülésen és csatlakozom a
képviselőtársamhoz, hiszen ő is tagja ennek a bizottságnak, és én is ugyanezt el tudnám mondani,
amit ő is mondott. Ez a bizottság képviseli elsősorban azokat az egyesületeket, közösségeket, akik
most már második éve nem sok pénzt kaptak az önkormányzattól, én úgy gondolom, hogy
nagyon kulturáltan, mégis felelősségteljesen elfogadták ezt a helyzetet, és az önkormányzati
támogatás hiányának ellenére nem halt meg sem a sport Abán, sem a közösségi élet. Amikor
gond van, probléma van, akkor mutatkozik meg, hogy milyen egy közösség, akár a
sportegyesületeket, akár bármelyik civil közösséget említhetném, mindegyik megpróbálja
megkereseni azokat a lehetőségeket, építve a tagokra, építve a szurkolókra, támogatókra, amelyek
segítettek e nehéz időszak túlélésében. Természetesen ez így hosszú ideig nem megy, itt
csatlakoznék az előttem szólókhoz, ha majd jövőre úgy alakul a helyzet, akkor ezeket az
egyesületeket, civil szervezeteket valamilyen módon támogatni kell, ha nem is olyan mértékben
mint korábban, de megérdemlik az önkormányzat támogatását ezek az egyesületek.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
Az Államkincstáron keresztül érkező támogatások a válságköltségvetési időszak alatt is
folyamatosan érkeztek az állam részéről. Az ebergötzeni és holzerodei adományokat a Szociális
Bizottság szétosztotta a rászorulók és a hátrányáos helyzetű gyerekek között, amit ezúton is
köszönünk nekik. Úgy gondolom, hogy minden területen igyekeztünk azon lenni, hogy ebben a
nehéz időszakban is tudjuk támogatni a családokat és gyerekeket. A Szociális bizottság is
megtárgyalta a költségvetés tervezetét és elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. A válságköltségvetés tervezetét az Adósságrendezési Bizottság is tárgyalta,
Pinkáné Surányi Editnek, a bizottság elnökének szeretném megadni a szót.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok, az Adósságrendezési Bizottság elnöke:
Az Adósságrendezési Bizottság megtárgyalta a válságköltségvetést, komoly megszorítások
vannak, ezt mindenki érzékeli, ennek ellenére úgy néz ki, hogy a működőképességét az
önkormányzat fenn tudja tartani, és szeretném kiemelni, hogy ezt hitelek nélkül teszi, mivel az
adósságrendezési törvény hitelfelvételt nem engedélyez. Az adósságrendezésről szóló törvénnyel
nem ellentétes a válságköltségvetés, ezért az Adósságrendezési Bizottság is elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Néhány szót szeretnék én is szólni a költségvetésünkkel kapcsolatban.
Válságköltségvetést fogunk jóváhagyni a mai testületi ülésen, ez abból adódik, hogy az
adósságrendezésről szóló törvény idevonatkozó passzusa szerint az adósságrendezési eljárás alatt
az önkormányzatnak válságköltségvetés alapján kell működnie. Én úgy gondolom, hogy bár
nevében ez egy válságköltségvetés, de valójában sokkal inkább az önkormányzat és a
faluközösség életének a stabilizálásáról szóló költségvetésről beszélhetünk. Egy olyan
költségvetést fogadunk el a mai napon, amelyre példa az én emlékeim szerint több mint 10 éve
nem volt az önkormányzat életében. Valamikor a 90-es évek közepétől, ha jól emlékszem 96-tól
kezdődött az a folyamat, amikor minden évben hiánnyal terveztük a költségvetésünket. Ezt a
hiányt mindig hitelfelvétellel tudtuk áthidalni és bizonyára képviselőtársaim is jól emlékeznek
arra, hogy a költségvetésünk elfogadásának a metódusa éveken keresztül úgy történt, hogy
beterjesztettük a költségvetést jelentős hiánnyal és egy hónapot adtunk magunknak, hogy
próbáljuk meg a hiányt csökkenteni. 2012-ben elmondhatjuk azt, hogy egy olyan költségvetés
került a képviselő-testület asztalára, amelyet azonnal el tudunk fogadni, ez egy nagyon komoly
eredmény. Ha körülnézünk, akkor láthatjuk azt, hogy ez önmagához képest is nagy eredmény, de
a körülöttünk zajló folyamatokhoz képest még nagyobb eredmény. Az önkormányzat egy olyan
intézményrendszerrel rendelkezik, amelynek a fenntartását biztosítani tudjuk, és ami még
fontosabb, hogy az elmúlt hónapok folyamatainak köszönhetően ez a költségvetés nem csak az
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önkormányzat 2012. évi nyugodt működését tudja biztosítani, hanem egy biztos alapot teremt
arra, hogy az adósságrendezést egyezséggel tudjuk lezárni. Olyan alapot sikerült teremteni, amely
jó reménységgel tölthet el bennünket, hogy a hitelezőinknek teendő javaslat alapján emelt fővel
tudjuk lezárni az adósságrendezést, a jövőre nézve pedig az önkormányzat és a faluközösség
bizakodással tekinthet. A költségvetésnek nagyon fontos eredményei vannak, erről nem szól a
költségvetésünk, de nagyon fontos megemlíteni, hogy valamennyi személyi jellegű tartozásunkat
az intézményi dolgozók felé az adósságrendezés elmúlt folyamatában sikerült rendeznünk, tehát
jelen pillanatban valamennyi ilyen jellegű tartozásunkat rendezni tudtuk. Nagyon fontos az is,
hogy ez a költségvetés nem csak önmagában az intézményeink működéséről szól, hanem olyan
beruházásoknak az önerejét is tartalmazza, amelyek nagyon fontosak a közösségünk jövője
szempontjából. Volt már szó róla, megkaptuk a Belügyminiszter Úr engedélyét, hogy a Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ önerejét betervezhessük, ez 55 millió Ft., megkaptuk a miniszteri
engedélyt arra is, hogy a kerékpárút hálózat bővítésére vonatkozó önrészt biztosítsuk, ez 17 millió
Ft. Ezek önmagukban is nagyon komoly tételek, ezen felül a költségvetésünk 150 millió forintos
tartalékkal rendelkezik a jelen pillanatban. Azt viszont hangsúlyozni szeretném, mielőtt még bárki
fölosztaná ezt az összeget, hogy ez a tartalék alapvetően az egyezségi javaslatban foglaltak
kielégítésére biztosít egy komoly alapot. Tehát természetesen az adósságrendezés lezárulta után
készíthet a képviselő-testület új költségvetést, természetesen az itt elhangzott felvetéseket
mindenképpen figyelembe fogjuk venni, de előre szeretném jelezni, hogy a tartalék összege az
adósságrendezés emelt fővel történő lezárásának az alapját képezi. Fontosnak tartom még
kiemelni, hogy a Pénzügyi Gondnok Asszonynak ill. a bíróság által kijelölt cégnek, a
Mátraholding Zrt-nek amellett, hogy az adósságrendezési eljárás jogszabály szerinti
lefolytatásának a felügyelete a legfontosabb feladata, az adósságrendezési törvény szerint a
hitelezők érdekeinek a képviselete is a feladata. A legalapvetőbb célkitűzéseinket sikerült elérni,
valamennyi intézményünk fennmaradt, valamennyi intézményünket zökkenőmentesen tudjuk
működtetni, ahogy azt az intézményvezetők és valamennyi bizottsági elnök elmondta, jól látszik
az, hogy a 2012. évi költségvetésünk a vonatkozó törvények alapján készült el, csak a törvény által
biztosítható kötelező feladatokra szerepeltetünk kiadásokat, ezt azért tartom nagyon fontosnak
hangsúlyozni, mert ez is egy fontos alapja volt annak, hogy ilyen mértékű tartalék keletkezett a
költségvetésünkben. Köszönöm a testületnek, a Mátraholding Zrt-nek, a hivatal dolgozóinak, az
intézmények vezetőinek, dolgozóinak és a faluközösségnek is, hogy ezen a nehéz időszakon úgy
tudunk túl lenni, hogy ez a nap mindenképpen egy fontos határkő lesz a faluközösség életében.
2012. február 14-e azáltal, hogy ezt a költségvetést jóvá tudjuk hagyni, majd pedig reményeim
szerint a zárt ülésen az önkormányzat Reorganizációs Programját és az Egyezségi Javaslatot,
amelyet a hitelezőinknek fogunk elküldeni, egy olyan határkő, amely fontos alapja lehet a
jövőbeni tevékenységünknek. Természetesen, ha lezárul az adósságrendezés, újra fogjuk tárgyalni
a 2012-es költségvetést. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy azokat a folyamatokat, amelyek
ha kényszerűségből is pozitív folyamatokként elindultak a közösségünkben az elmúlt
hónapokban a civil szervezetek és a közösségi élet támogatására vonatkozóan – mindamellett,
hogy az önkormányzat támogatására is számítunk természetesen – ezeket a folyamatokat
erősítsük tovább. Én ebben látom a közösség jövőjének a zálogát. A magam részéről az
adósságrendezés megindításának időpontjában bizakodó voltam. Bizakodó voltam a tekintetben,
hogy valóban megkapjuk azt a jogi védelmet, amely segítségével tisztázni tudjuk vitás ügyeinket,
de – és valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül – azt a legszebb álmaimban sem gondoltam, hogy
2012 februárjában egy olyan költségvetést, Reorganizációs Programot és Egyezségi Javaslatot
tudunk jóváhagyni, amely az adósságrendezés elindítása időpontjában általunk kitűzött
alapelveknek, célkitűzéseknek szinte 100%-ban megfelel. Azt kérem a képviselő-testülettől, hogy
a költségvetést jóváhagyva a hétköznapokban is ennek szellemében tegye mindenki a dolgát.
Bízom abban, hogy az itt rendelkezésre álló összegek valamennyi intézményünk és az
önkormányzat tekintetében is a feladatok ellátására elegendőek lesznek. Van-e még valakinek
kérdése, észrevétele a válságköltségvetéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, a Szervezeti és
Működési Szabályzatunk szerint név szerinti szavazással kell elfogadni a költségvetést, ezért
jegyző urat kérném meg, hogy olvassa a képviselők nevét, és aki az önkormányzat és intézményei
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2012. évi válságköltségvetéséről szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az
igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kossa Lajos polgármester:
Korábban döntöttünk már róla, pontosan 2011. szeptember 15-én, hogy a TÁMOP 3.1.5 –ös
Pedagógus továbbképzést támogató pályázat kapcsán kötelezettséget vállaltunk a rendelkezésre
álló pénzeszközök átadására a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK részére, mivel ők folytatják a
továbbiakban a pályázat megvalósítását. Az ÁMK átvette a pályázatot, ő fogja befejezni és ő fogja
a kifizetéseket teljesíteni. Mivel az Erste Bank visszautalta a jogtalanul leinkasszált összeget a
pályázati alszámlára, ezért kérem, hogy ennek az összegnek, pontosan 404.122 –Ft-nak az
átutalásáról is döntsünk. Aki ezzel egyetért az, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot, hozta:
8/2012. (II. 14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP 3.1.5.-ös Pedagógus továbbképzésre
vonatkozó pályázat kapcsán kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében átutal
404.122,-Ft azaz négyszáznégyezer-egyszázhuszonkettő forint anyagi hozzájárulást a Perkáta-NagykarácsonyAba Általános Művelődési Központ, mint a pályázat lebonyolítója részére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Köszönöm a részvételt minden kedves vendégünknek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a
Reorganizációs Program és az Egyezségi Javaslat megtárgyalása végett zárt ülést rendeljünk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot, hozta:
9/2012. (II. 14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Reorganizációs Programja és
Egyezségi Javaslata megtárgyalása végett zárt ülést rendel 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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