Iktatószám: P-199-13/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. március 22. napján 11:00 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
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy az
ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
1.

30 napos határidő hosszabbítás megkérése az adósságrendezési eljárás egyezségi
szakaszának sikeres lezárása érdekében a Fejér Megyei Törvényszéktől
Előadó: Kossa Lajos polgármester

2.

A Norvég Alap pályázat helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok
elvégzésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

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.

30 napos határidő hosszabbítás megkérése az adósságrendezési eljárás egyezségi
szakaszának sikeres lezárása érdekében a Fejér Megyei Törvényszéktől
Előadó: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Március 20-án, az adósságrendezési eljárás keretében lezajlott az egyezségi tárgyalás a
hitelezőinkkel illetve azt megelőzően már nagyon sokan visszaküldték postai úton az Elfogadó
Nyilatkozatukat.
A negyedik csoport tekintetében beérkezett annyi elfogadó nyilatkozat az egyezségi tárgyalás
időpontjáig, amely alapján a Pénzügyi Gondnok Asszony javaslatára az ebbe a csoportba tartozó
hitelezőkkel lezárásra került az egyezségi szakasz.
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A harmadik csoport esetében a tárgyalást követően értesítettek bennünket arról, hogy az NFÜ is
elfogadta az Egyezségi Javaslatot, így ez a csoport is rendben van.
A kettes csoport esetében szintén beérkezett a szükséges mennyiségű hozzájáruló nyilatkozat,
azonban a hitel nagysága miatt szükséges számunkra a Magnet Bank hozzájárulása is, akik
jelezték, hogy a késedelmi kamatkövetelésükről lemondanak, az ügyleti kamattal kapcsolatban
pedig szeretnének még egyeztetni velünk. Úgy gondolom, jó esély van arra, hogy ők is hozzá
fognak járulni az Egyezségi Javaslat elfogadásához.
Az egyes csoport tekintetében a Hypo Bank ellenjavaslattal élt, de ez nagyon közel áll a mi
általunk megküldött javaslathoz. Ők is hozzájárulnak egy halasztott tőketörlesztéshez, 2015.
december 31-től szeretnék, hogy ha elkezdenénk a tőketörlesztést, illetve az 1 %-os
kamatcsökkentéshez is ezen időszak tekintetében járulnának hozzá, továbbá kérik az
adósságrendezési eljárás előtt illetve alatt keletkezett kamat és egyéb költségeiknek a megtérítését
is. Ez a javaslatuk lényege. A Pro-Omikron Kft. elfogadhatónak tartja az Egyezségi
Megállapodásban foglaltakat, ezért folytatólagos tárgyalást kezdeményeztünk.
A négyes csoport tekintetében tehát lezártnak tekinthető az adósságrendezési eljárás egyeztetési
szakasza, a másik három csoport tekintetében pedig 2012. április 11-re hívtuk össze az új
Egyezségi Tárgyalást. Pénzügyi gondnok asszonnyal egyeztetve kérem, hogy a biztonság kedvéért
a képviselő-testület a Törvényszéknél az adósságrendezési eljárásról szóló törvényben
foglaltaknak megfelelően az egyezség megkötésére vonatkozó határidő 30 nappal történő
meghosszabbítását.
El kell még mondani, hogy a Swietelsky Kft. visszavonta a beadott hitelezői igényét.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Az adósságrendezésről szóló törvény alapján a pénzügyi gondnok, illetve a képviselő-testület
kérheti a határidő hosszabbítását, illetve a hitelező is megerősítheti azt, ezért is szükséges, hogy
határozatot hozzon a képviselő-testület a 30 napos hosszabbításra vonatkozóan. A tárgyalások
biztonságos befejezése érdekében szükségesnek tartom a 30 napos határidő hosszabbítást
megkérni. Lehet, hogy nem élünk vele, de legyen meg a lehetőség, ha szükség lesz rá.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az egyezségre vonatkozó 30 napos határidő hosszabbítás megkérésével 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:

31/2012. (III. 22.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz figyelemmel a Fejér Megyei Bíróság
1.Apk.07-11-000003/2. számú végzésével elrendelt folyamatban lévő adósságrendezési eljárásra, hogy a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (Har.) 28. §-a alapján benyújtja a
kérelmet a Har. 25. § (5) bekezdésében foglalt határidő 30 nappal történő meghosszabbítására, tekintettel arra,
hogy a kiemelt hitelezői igénnyel rendelkező hitelező ellenjavaslatot nyújtott be az eljárásban az egyezségi tárgyalás
megtartásának napján.
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A Képviselő-testület megállapítja, hogy a kiemelt hitelező és a képviselő-testület szándéka is az adósságrendezési
eljárás egyezséggel történő lezárására mutat, azonban a tárgyalások elhúzódása miatt feltétlen szükséges a 30
napos határidő hosszabbítás kérése.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi gondnokot a kérelem előterjesztésére.

Felelős:
Határidő:

2.

Kossa Lajos polgármester
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok
azonnal

A Norvég Alap pályázat helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok
elvégzésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
A pályázatban vállalt akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó
vállalkozási ajánlat szerint javasoljuk az Induct Trade Kft. (2315 Szigethalom, Kolozsvári u.6 5.)
megbízását.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
A megbízáshoz hozzájárulok, az az adósságrendezési eljárással nem ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Aki elfogadja az Induct Trade Kft. ajánlatát az Abai Gimnázium és Kollégium, az Aba Sámuel
Általános Iskola és a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítése
vonatkozásában, 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:

32/2012. (III. 22.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalkozási szerződést köt az
Induct Trade Kft.-vel (2315, Szigethalom, Kolozsvári u. 65.) az előterjesztésben foglalt feltételek szerint az Abai
Gimnázium és Kollégium, az Aba Sámuel Általános Iskola, és a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény vonatkozásában az intézmények akadálymentesítésére 551.333,-Ft + 148.859,-Ft Áfa, összesen
bruttó 700.192,-Ft megbízási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal
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Kossa Lajos polgármester:
A gimnázium esetében mozgáskorlátozott parkoló és járdák kiépítése is szükséges, kérem a
képviselő-testületet, hogy bízza meg a polgármestert és a jegyzőt, hogy a három árajánlat
beérkezését követően a legkedvezőbb árajánlatot tévő vállalkozóval kössék meg a szerződést.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
A határozathoz hozzájárulok, az az adósságrendezési eljárással nem ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

33/2012. (III. 22.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
Abai Gimnázium és Kollégium mozgássérült-parkoló és járda megépítésére vonatkozóan 3 ajánlatot kérjenek be,
és a legkedvezőbb árajánlatot választva kössék meg a vállalkozási szerződést a parkoló és járda megépítésére.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
árajánlatok beérkezését követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
A gimnáziumnál a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv szerint ki kell építeni a biztonsági
világítást és a kijáratjelző lámpákat. Két ajánlatot kértünk be, mindegyiknél külön-külön
szerepeltetik a süllyesztett szerelésre és a falon kívülire vonatkozó árakat.
Kasó László képviselő:
A falon kívül elvezetve nem esztétikus, javaslom, hogy a falba süllyesztett változatot válasszuk.
Kossa Lajos polgármester:
A két árajánlat közül a Rofer Bt-é a kedvezőbb. Aki egyetért azzal, hogy az Abai Gimnázium
épületeinek kijáratjelző és biztonsági világítás kiegészítő szerelésére vonatkozóan a Rofer Bt . által
tett árajánlatot fogadjuk el, kérem emelje fel a kezét.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
A megbízáshoz hozzájárulok, az az adósságrendezési eljárással nem ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
Oldal: 4 / 5

34/2012. (III. 22.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízási szerződést köt a Rofer
Bt.vel (8000. Székesfehérvár, Iglói u. 3.) az Abai Gimnázium és Kollégium épületeink kijáratjelző és biztonsági
világítás kiegészítő szerelésére falba süllyesztéssel, a mellékelt árajánlatnak megfelelően 127.820,-Ft + 34.511,Ft Áfa, összesen: 162.331,-Ft megbízási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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