Iktatószám: P-199-11/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. március 13. napján 13:00 órakor
tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga
Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
A mai testületi ülésünk napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot
tenni.
1.

Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Borza András pénzügyi osztályvezető

2.

Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése elnevezésű, KDOP-4.2.2-092009-0008 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzésére vonatkozó megbízási
szerződés jóváhagyása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

3.

Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Nagy András Botond jegyző

4.

Aba Nagyközség Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek alapító
okiratainak módosítása
Előadó: Nagy András Botond jegyző

5.

A Teleház tűzfaljavítására és tűzhatár képzésére beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előadó: Nagy András Botond jegyző
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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 Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Borza András pénzügyi osztályvezető

Borza András pénzügyi osztályvezető:
A költségvetés a tavalyi évben két részletből állt össze. Egyrészt az augusztus 18-ig tartó időszak
adataiból, amely időszakról a korábban már elfogadott éves beszámoló is készült, másrészt
augusztus 18-tól kezdődően a válságköltségvetés adataiból. Az éves szintű rendeletmódosítás
érdekében szükséges módosítani az előbb említett beszámolónkat, valamint a válságköltségvetési
rendeletet is.
A beszámoló előirányzatmódosításainak a legfőbb oka, hogy a teljesítési adatok 9 hónapra
vonatkoznak szemben az eredeti előirányzatok 12 hónapra tervezett értékeivel. Így a kiadások
tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 131 252 e forinttal, ennek vonzataként a
munkaadókat terhelő járulékokat 35 344 e forinttal, valamint a dologi kiadásokat 176 496 e
forinttal csökkentenünk szükséges. A felújítási kiadások esetében a Norvég pályázat keretében
történt teljesítés, azonban itt nem volt betervezve eredeti előirányzat, ezért 258 millió forinttal
emeltük meg a kiadásokat. A beruházási sorainkon a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos
beruházási kiadások nem teljesültek az előirányzatokhoz képest, ezért itt csökkentenünk kellett
ezeket az előirányzatokat 1 115 778 e forinttal. A hiteltörlesztések soron az előirányzatok 297 025
e forinttal történő csökkentése vált szükségessé. Az előzőeket összefoglalva az összes előirányzat
csökkentés a kiadási oldalon 1.554 841 e Ft.
A beszámoló bevételi oldalán szintén 9 hónap teljesítés adatai szerepelnek, ezért itt is módosítani
kellett az előirányzatokat. Az ellátottak térítési díjainál 3 496 e forinttal kellett csökkenteni az
előirányzatot, az egyéb működési bevételek esetében pedig 79 142 e forinttal. A központi
támogatások esetében 85 283 e forintos, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek esetében pedig
6 000 e forintos előirányzat csökkentést kellett végrehajtani.
A működési célú átvett pénzeszköz soron 58 771 e Ft összegű csökkenés a megszűnt SoponyaAba intézményfenntartó társulásra vezethető vissza, mivel az év további részében sem a kistérségi
támogatás, ami 12 000 e Ft, sem pedig a működési kiadásokhoz történő soponyai 30 700 e Ft-os
hozzájárulás nem realizálódik az önkormányzatnál. A felhalmozási bevételek 1 253 632 e Ft
összeggel csökkennek, aminek oka a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó bevételek elmaradása, a
Norvég pályázattal kapcsolatos beruházás utolsó pénzügyi elszámolásának adósságrendezési
eljárás miatti visszatartása, a kerékpárút kialakítása pályázat megvalósításának átütemezése,
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valamint az EU önerő alap támogatás 2012. évre történő elhúzódása. A hitel és értékpapír
műveletek esetében 68 527 e Ft összegű módosítás szükséges, mivel hitelfelvétellel nem tervezett
az önkormányzat. Összeségében a bevételi oldalon 1 554 851 e forinttal szükséges csökkenteni az
eredeti előirányzatokat.
Az előzőekben a beszámoló módosítását részleteztem, a következőkben a válságköltségvetés
módosításáról szólnék pár szót. A személyi juttatások előirányzatát 42 322 e forinttal csökkenteni
szükséges, amelynek fő oka a válságköltségvetésben betervezett közel 28 000 eFt összegű
számfejtetlen tételek 2012. évben megvalósult kifizetése és a 2011. év december havi bérek 2012.
januárjában történt könyvelése miatt. Ugyanezen okok miatt a járulékok összességében 2 575 e
forinttal csökkentek. A dologi kiadások sorain összességében 31 132 eFt kiadáscsökkentést kell
végrehajtani, ebből közel 15 000 eFt az intézményeket érinti, amely a költségtakarékos
gazdálkodásnak köszönhető, valamint a polgármesteri hivatal is jelentős költségmegtakarítást ért
el. Az átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások soron 14 331 eFt összegű előirányzat
növelés szükséges, elsősorban az általános iskola tekintetében, ahol a Perkáta intézményfenntartó
társulásnak átadott közel 8 000 eFt összegű, az elmaradt bérek első részletének kifizetéséhez
szükséges pénzeszköz átadás okoz kiadási többletet. Az iskolabusz működtetéséhez átadott
támogatás /2 300 eFt/ és a közműfejlesztési támogatás kifizetése /4 702 eFt/ szintén megnövelte
a kiadásokat. Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron az általános iskola és az Abai Gimnázium és
Kollégium ingyenes tankönyvekre kifizetett összegei miatt 4 584 eFt előirányzat emelés
szükséges. A KDOP-4.1.1 bel és csapadékvíz elvezetés, valamint a TIOP-1.1.1 laptop program
pályázatok miatt a beruházási előirányzatok 60 000 e forinttal növekedtek. A
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó beruházási kiadások a 2011. 08. 18-i beszámoló adataival
nettósítva szerepelnek, ezért a válságköltségvetés ide vonatkozó sorát 185 250 e forinttal növelni
szükséges. Az elmondottak alapján az összes növekedés 188 136 eFt.
A bevételi előirányzatok között az egyéb működési bevételek 59 218 eFt összegű növelése
szükséges, mivel az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételek közel 18 000
eFt összegben teljesültek, az egyéb bevételek között az Erste Bank jogtalan inkasszója miatt
visszautalt 28 800 eFt kiemelkedő növekedést okozott, valamint az iparűzési adóbevételek közel
22 000 e forinttal túlteljesültek a tervezetthez képest. A központi támogatások esetében 61 953
eFt előirányzat emelés szükséges, amely a 2011. december végén kapott 76 655 eFt rövid lejáratú
hitelek törlesztéséhez nyújtott központi támogatás, valamint a 21 126 eFt összegű „önhiki”
támogatás következménye. A működési célú pénzeszközátvételek között 5 056 eFt előirányzat
növekedés történt, amely a gyermekvédelmi támogatás /4 686 eFt/, valamint a munkaügyi
központ közmunka /5 878 eFt/ támogatásából tevődik össze. A felhalmozási célú
pénzeszközátvételek között a pályázati támogatások felhalmozási bevételei szerepelnek, itt a
kapott támogatások következtében az előirányzatot 99 000 eFt összeggel növelni szükséges. A
hitelfelvételek előirányzatait viszont 37 091 e forinttal csökkentenünk kell, mivel az
adósságrendezés időszakában a gazdálkodás biztosításához nem volt szükség hitel felvételére.
Összefoglalva az összes növekedés 188 136 eFt.
Amint azt már korábban említettem a két előterjesztésből tevődik össze az éves szintű
előirányzat-módosítás, amelyet azért szükséges összevontan kezelnünk, mert a Magyar
Államkincstár felé elkészítendő beszámoló a teljes évi gazdálkodásról szól.
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Kossa Lajos polgármester:
Az adósságrendezési bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Van-e kérdése, észrevétele
valakinek?
Aki egyetért az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
11/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete módosításával az előterjesztésnek megfelelően,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2011. évi költségvetésének /2011.01.01.2011.08.18. közötti időszak/ végrehajtásáról szóló 11/2011. (IX. 26.) önkormányzati
rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2011. évi válságköltségvetéséről
szóló 12/2011. (XI. 05.) önkormányzati rendelete módosításával, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2011. évi válságköltségvetéséről szóló
12/2011. (XI. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2.

Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése elnevezésű, KDOP-4.2.2-092009-0008 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzésére vonatkozó megbízási
szerződés jóváhagyása
Előadó:

Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
A kerékpárutas pályázatunkkal kapcsolatban kérném a mellékletben csatolt megbízási szerződés
jóváhagyását a képviselő-testülettől, a megbízási díj megegyezik a pályázati költségvetésben
szereplő összeggel. A Kresz-Terv 2000. Kft-vel dolgozott már együtt az önkormányzat, sokat
segítettek abban, hogy a pályázati hiánypótlást teljesíteni tudjuk. Az Adósságrendezési Bizottság
támogatja az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki a megbízási
szerződéssel az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

23/2012. (III. 13.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő feltételek
szerint megbízási szerződést köt a KRESZ-TERV 2000 Kft.-vel (8000. Székesfehérvár, Tompa M. u. 25.) a
KDOP-4.2.2-09-2009-0008 azonosító számú „ Aba Nagyközség kerékpárút hálózatának fejlesztése”
elnevezésű projekthez kapcsolódó kerékpárút szakaszok építése során a kivitelezés műszaki ellenőrzési
faladataira. A megbízási díjat 1.259.843,-Ft + 340.157,-Ft Áfa, összesen: 1.600.000,-Ft összegben fogadja
el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő:
azonnal

3. Aba

Nagyközség
módosítása

Előadó:

Önkormányzata

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának

Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak
módosításával kapcsolatban szükséges módosítani az önkormányzat SZMSZ-ét is , mivel az év
eleji jogszabályváltozások alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény hatályba
lépett. Az önkormányzat nem költségvetési szerv, azonban a könyvelés által használt
államigazgatási szakfeladatrend alapján a szakfeladatokat szerepeltetnie kell a belső
szabályzatában. Ezért szükséges az SZMSZ függelékeinek kiegészítése az előterjesztésben
szereplő 3. függelékkel.

Kossa Lajos polgármester:
Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat Szervezeti és Működési
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Szabályzatának módosításával egyetért az előterjesztésnek megfelelően, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

24/2012. (III. 13.) sz.
Határozat

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Aba Nagyközség Önkormányzata
alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolását az alábbiak szerint hagyja jóvá és a
Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú függelékébe illeszti:
„3. függelék Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (V.15.)
önkormányzati rendelethez
011100 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812100 Általános épülettakarítás
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900 Egyéb takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841173 Statisztikai tevékenység
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841352 Mezőgazdasági támogatások
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841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4.
évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854314 Szociális ösztöndíjak
854316 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
855200 Kulturális képzés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
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869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889954 Rokkantsági járadék
889987 Egyéb nyugdíjrendszerű rendszeres szociális ellátások
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkozatás
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés”

Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
8 napon belül
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4. Aba Nagyközség Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek alapító

okiratainak módosítása
Előadó:

Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak
módosításával kapcsolatban a legfontosabb jogszabály az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény, amely 2012. január 1-én hatályba lépett. E törvény alapján minden
önkormányzati költségvetési szervnek önálló fizetési számlával és költségvetéssel kell
rendelkeznie. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.
31.) NGM rendelet módosította a szakfeladatok elnevezését ezért ezek átvezetése szükséges a
költségvetési szerveink alapító okiratain. Kérem az előterjesztések elfogadását.

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával a határozati javaslatnak megfelelően
egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

25/2012. (III. 13.) sz.
Határozat

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Aba Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (4) bekezdése
alapján 2012. március 13. nappal az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
27. § (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki:

2.

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (Ötv. 38. §. /1/).
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Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Alapvető szakfeladat:
841126 Önkormányzatok és társulások
általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása
2010. január 1-től:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812100 Általános épülettakarítás
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900 Egyéb takarítás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841173 Statisztikai tevékenység
855936 Kötelező felkészítő képzések
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások

3.

Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
15.

A módosítást jóváhagyó határozat száma: 25/2012.(III. 13.)
Módosítással egységes szerkezetbe foglalva: 2012. március 13.

A Képviselő-testület felkéri 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:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
8 napon belül
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításával a határozati
javaslatnak megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

26/2012. (III. 13.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2012. március 13 nappal az alábbiak szerint
módosítja:
1.

Az alapító okirat 1. pontját megelőző bekezdés a következő szövegrészre változik:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1) b) alapján Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a következők szerint határozza meg a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratát.

2.

Az alapító okirat 10. és 19. pontja hatályát veszti.

3.

Az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:
20.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazat:
852020 Alapfokú művészetoktatás
Alapvető szakfeladat:
852030 Alapfokú művészetoktatás
Szakfeladatok (2010.01.01-től érvényes szakfeladatrend szerint) :
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812100 Általános épülettakarítás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
855200 Kulturális képzés
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
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4.

Az alapító okirat 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

23.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv

5.

Az alapító okirat 27. pontja hatályát veszti.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzőt, 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:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
8 napon belül

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratának módosításával a határozati javaslatnak
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

27/2012. (III. 13.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és
Kollégium alapító okiratát 2012. március 13. nappal az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az alapító okirat 1. pontját megelőző bekezdés a következő szövegrészre változik:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1) b) alapján Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a következők szerint határozza meg az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratát.

2.

Az alapító okirat 5. pontja hatályát veszti.

3.

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Alapvető szakfeladat:
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13.
évfolyam)

Szakfeladatok (2010.01.01-től érvényes szakfeladatrend szerint) :
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
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559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812100 Általános épülettakarítás
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900 Egyéb takarítás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–
12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
oktatása (9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
855200 Kulturális képzés
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai
nevelése
855919 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai
tanulószobai nevelése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

4.

Az alapító okirat 10. pontja és II. pontja hatályát veszti.
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
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okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatok
módosításának bejegyzését.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
8 napon belül

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár alapító okiratának
módosításával a határozati javaslatnak megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

28/2012. (III. 13.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúr Közösségi Ház alapító
okiratát 2012. március 13. nappal az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az alapító okirat 1. pontját megelőző bekezdés a következő szövegrészre változik:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1) b) alapján Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a következők szerint határozza meg a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi
Könyvtár alapító okiratát.

2.

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv megnevezése:
Kultúr Közösségi Ház és
Tanka János Nagyközségi Könyvtár

3.

Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A költségvetési szerv székhelye:
8127 Aba Rákóczi u. 4/b.

4.

Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A költségvetési szerv: alapító szerve, az alapítás dátuma, létrehozásáról
rendelkező határozat száma:
Alapító szerv: Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Alapítás dátuma: 2001. 05. 10.
A létrehozásáról rendelkező határozat száma:69/2001. (V. 10.)

5.

Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
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4. A költségvetési szer közfeladata:
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a helyi közművelődéssel és könyvtári
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása

6.

Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. A költségvetési szer alaptevékenysége:
Szakágazat:
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Alapvető szakfeladat:
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Szakfeladatok (2010.01.01-től érvényes szakfeladatrend szerint) :
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812100 Általános épülettakarítás
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900 Egyéb takarítás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
855200 Kulturális képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

7.

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. A költségvetési szerv illetékessége működési köre:
Aba Nagyközség és a közigazgatási
területéhez tartozó Belsőbáránd és
Bodakajtor

8.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye:
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:
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Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8127 Aba Rákóczi u 12.
Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8127 Aba Rákóczi u 12.
Fenntartó szerv megnevezése, székhelye:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8127 Aba Rákóczi u 12.

9.

Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv

10.

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szervet az igazgató vezeti. Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. Törvény alapján Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg
határozott időre.

11.

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, megbízásos jogviszony

12.

Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

11. A költségvetési szerv feladatai ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon az
alapító szerv tulajdona. Az ingatlanvagyon az abai 402/1. hrsz. alatti ( 8127. Aba
Rákóczi u. 4/b.) ingatlan. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a felsorolt,
valamint az intézményi működés során keletkező vagyontárgyak esetében az alapító
szervet illetik meg.
13.

Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
14.

15.

Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
13. A módosítást jóváhagyó határozat száma:
28/2012.(III. 13.)
Módosítással egységes szerkezetbe foglalva:
2012. március 13.
Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzőt, 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:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
8 napon belül
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5.

A Teleház tűzfaljavítására, és tűzhatár képzésére beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előadó:

Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A Teleház használatbavételi engedélye ügyében a tűzoltóság több
kitételt tett, a munkák elvégzésére 3 árajánlatot szereztünk be. Kérem, tárgyalja meg ezeket a
képviselő-testület és döntsön arról, hogy kivel végeztessük el a munkát. A három árajánlat a
következő: Jaksaép-Bau Kft. bruttó: 445.629,-Ft, Forimax Kft. Bruttó: 467.804,-ft, valamint
Vadász Zoltán építési vállalkozó bruttó: 607.814,-Ft.

Kossa Lajos polgármester:
Az Adósságrendezési Bizottság a legkedvezőbb ajánlatot támogatja. Aki, a Jaksaép-Bau Kft.
ajánlatát elfogadja, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

29/2012. (III. 13.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő feltételek
szerint elfogadja a Jaksaép-Bau Kft. ajánlatát és megbízási szerződést köt a Teleház épületének tűzfaljavítására
és tűzhatár képzésére az árajánlatban szereplő 350.890,-Ft + 94.740,-Ft Áfa összesen: bruttó 445.629,-Ft
összegbene.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Készítettünk egy pályázati felhívást a régi iskolai szennyvíztisztító telep elbontására vonatkozóan.
Vannak helyi vállalkozók, aki érdekeltek lehetnek, továbbá meghírdetnénk a Sárvíz TV-ben és a
honlapunkon is. Aki a pályázati felhívással egyetért az előterjesztésnek megfelelően, kérem emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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30/2012. (III. 13.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Aba Nagyközség Önkormányzatának 1/1 arányban,
tulajdonában álló abai Szent István király téren lévő szennyvíztartály és felépítményei elbontására a következő
Pályázati Felhívást teszi közzé:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Aba Nagyközség Önkormányzata 8127 Aba, Rákóczi u. 12.
Tel.: (22) 430-002 Fax: (22) 513-013 E-mail: onkormanyzat@aba.hu

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás.
3. A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító mű bontása, hulladék elszállítása,
tereprendezés.

4. A teljesítés határideje: Kezdés ideje: 2012. április 10.
Befejezés határideje: 2012. április 30.
5. A pályázati ajánlatok elbírálásának szempontja: nyertes pályázó az, aki által meghatározott
szolgáltatásnyújtásért (bontási munkálatok) igényelt ajánlati ár, valamint a bontott hulladék, törmelék
vételáraként meghatározott összeg közötti különbözet a legalacsonyabb összegű.

6. A Pályázót 30 nap ajánlati kötöttség terheli. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló
határidő lejártával kezdődik.

7. A Pályázónak pályázati ajánlatában:
- meg kell határozni a bontási munkálatokra vonatkozó ajánlati árat (nettó összegben, feltüntetve az ÁFA
összeget, illetőleg a bruttó ajánlati árat is),
- nyilatkoznia kell arról, hogy a bontási tevékenység során keletkezett bontási hulladékra, törmelékre igényt tart,
és a Pályázónak meg kell határoznia a bontási hulladék, törmelék vételárára vonatkozó ajánlatát.

8. A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a 30 napos ajánlati kötöttséget vállalja.
9. A Pályázó köteles nyilatkozni pályázati ajánlatában arról, hogy a bontási tevékenység során keletkezett
bontási hulladék, törmelék és bontási segédeszközök elszállításáról és a terep rendezéséről gondoskodik.

10. A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje:
Polgármesteri Hivatal Aba (8127 Aba, Rákóczi út 12.) 2012. április 1.

11. A pályázati ajánlatok benyújtásának módja:
A pályázati ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon a következő szövegrészt kell feltüntetni:

„Pályázati ajánlat szennyvíztisztító bontására”.
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12. A pályázati ajánlatok elbírálásának időpontja, az ajánlattevők értesítésének módja:
A benyújtott pályázatokat Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati ajánlattétel
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül bírálja el. A Polgármester a pályázati
eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul írásban közli valamennyi pályázóval.
A Pályázati Felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a nagyközségi honlapon (www.aba.hu) kerül
meghirdetésre.

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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