Iktatószám: P-199-15/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. március 29. napján 16:30 órakor
tartott 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
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, Varga Istvánné képviselő hiányzik, aki jelezte, hogy
egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.

1.

Aba Nagyközség Önkormányzata adósságrendezéséhez kapcsolódó Egyezségi
Javaslat módosítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

2.

Aba Nagyközség Önkormányzata adósságrendezéséhez kapcsolódó Egyezségi
Megállapodás módosítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

3.

Pályázat benyújtása az Aba Sámuel Általános Iskola Tornatermének felújítására
Előadó: Kossa Lajos polgármester

4.

Bejelentések

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

1.

Aba Nagyközség Önkormányzata adósságrendezéséhez kapcsolódó Egyezségi
Javaslat módosítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
A Képviselő-testület javaslata alapján lefolytattuk a tárgyalásokat Hypo Bank és a Pro-Omikron
Kft. képviselőivel is. A Hypo Bank egy olyan javaslattal élt a mi javaslatunkra reagálva, amely úgy
gondolom, hogy elfogadható számunka. Kérik, hogy ne csak a tőkét fizessük meg, hanem
minden elmaradt kamatot és az adósságrendezés alatt fölmerült költséget, ezt azonban nem kell
azonnal megfizetnünk, hanem tőkésítve lesz. Újra kell kötnünk a kötvényszerződést, a kötvény
lejáratát meghosszabbítanánk 5 évvel, tehát az eredeti 2027. december 31. helyett 2032. december
31-ét javasolnak. 2015. december 31-én kell először tőkét törlesztenünk, de 2015. december 31.
és 2020. december 31. között egy csökkentett összeget kell fizetnünk, ez negyedévente 40.000,Eurót jelentene, és 2020-tól 2032-ig a fennmaradó tőkerész egyenlő arányban lesz elosztva, ami
negyedévente 70.000,- Eurót jelentene. A kamatlábnál is elfogadták részlegesen a javaslatunkat,
2015. december 31-ig háromhavi EURIBOR+1% lenne a kamat, és 2015. december 31-től lépne
be újra a háromhavi EURIBOR plusz 2%-os kamat. A Pro-Omikron Kft-vel továbbra is
folytatnunk kell a tárgyalásokat, velük még nincs megegyezés.
A Swietelsky Kft. és a Valcol Kft. visszavonta hitelezői igényét. A II-es csoportban a Magnet
Bank módosította az ügyleti kamat követelését, ezzel az összeggel módosult a táblázat.

Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a 2012. április 11-én 10.00 órára hívjuk össze a
hitelezőket az I-III-as csoportok vonatkozásában. A IV. csoportnak is megküldjük tájékoztatás
képpen a módosított egyezségi megállapodást azzal, hogy felhívjuk a figyelmüket, rájuk
vonatkozóan módosítás nem történt. Az I-III-as csoportok esetében várjuk az elfogadó
nyilatkozatokat.
Kérem a képviselő-testületet, hogy határozatban döntsön a módosított Egyezségi Javaslat és
Egyezségi Megállapodás elfogadásáról. Az előterjesztést az Adósságrendezési Bizottság
egyhangúan támogatta.

Bor József Dezső képviselő:
Bejelentem, hogy személyesen érintve vagyok az ügyben, mint hitelező, ezért az SZMSZ szerint
kérem, hogy zárjon ki a testület a döntéshozatalból.
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Kossa Lajos polgármester:
Mivel a képviselő úr bejelentette személyes érintettségét, ezért a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 14 § (2) alapján a kizárásról a képviselő-testület dönt minősített
többséggel. Aki az Egyezségi Javaslattal és Egyezségi Megállapodással kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja Bor József Dezső képviselőt, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

35/2012. (III.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bor József Dezső képviselőt az
Egyezségi Javaslat módosításával és az Egyezségi Megállapodás módosításával kapcsolatos döntéshozatalból –
saját kérésére – kizárja.

Kossa Lajos polgármester:
Aki a módosított Egyezségi Javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel
a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

36/2012. (III.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő
tartalommal Aba Nagyközség Önkormányzata adósságrendezési eljárásához kapcsolódó módosított Egyezségi
Javaslatot elfogadja.
(a módosított Egyezségi Javaslat csatolva a jegyzőkönyvhöz)

2. Aba Nagyközség Önkormányzata adósságrendezéséhez kapcsolódó Egyezségi

Megállapodás módosítása
Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Aki a módosított Egyezségi Megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem
emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

37/2012. (III.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő
tartalommal Aba Nagyközség Önkormányzata adósságrendezési eljárásához kapcsolódó módosított Egyezségi
Megállapodást elfogadja.
(a módosított Egyezségi Megállapodás csatolva a jegyzőkönyvhöz)

3.

Pályázat benyújtása az Aba Sámuel Általános Iskola Tornatermének felújítására.
Előadó: Kossa Lajos polgármester

Nagy András Botond jegyző:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. fejezetében
meghatározott Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázati kiírás alapján
lehetősége van az önkormányzatnak pályázatot benyújtani sportlétesítmény fejlesztésére. Tavalyi
évben már pályázott az önkormányzat, de akkor elutasították a pályázatunkat a tornaterem
felújítására vonatkozólag. Idén újra be lehet nyújtani a pályázatot.

Kossa Lajos polgármester:
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy két határozatot hozzunk, egyrészt támogassuk a pályázat
benyújtását , másrészt határozzunk arról is, ha a támogatást elnyerjük, és a szerződéskötésig nem
zárul le az adósságrendezés, ill. olyan váratlan körülmény következik be, hogy a saját erő még sem
áll rendelkezésre, akkor visszavonja a pályázatát az önkormányzat.

Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Mekkora ennek a pályázatnak a támogatási intenzitása?

Kasó László képviselő:
A támogatás 80 %-os, 20 % saját erőt kell biztosítani.
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Nagy András Botond jegyző:
Tavalyi évben is két határozatot hozott az önkormányzat, egyrészt biztosítani kell a szükséges
önerőt, másrészt nyilatkozni kell az önkormányzatnak, hogy milyen összeget fordít a 2012. évben
sport célokra. A határozati javaslatban 3.000.000,-Ft-ot szerepeltettünk.

Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
A válságköltségvetés időszaka alatt nem lehet szerepeltetni sportra vonatozó kiadást az
önkormányzat költségvetésében, mivel nem kötelező feladatról van szó.

Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy úgy hozzuk meg a határozatot, hogy a 3.000.000,-Ft-ot az
adósságrendezési eljárás lezárulását követően
-amely előreláthatólag 2012. június 30.fordítja az önkormányzat sport célokra, így már elfogadható az adósságrendezés szempontjából
is.

Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Az előterjesztés ilyen módon történő elfogadásához hozzájárulok, az az adósságrendezési
eljárásról szóló törvénnyel nem ellentétes.

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. fejezetében meghatározott Iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat benyújtásáról. A pályázatban szereplő
beruházásból az Aba Sámuel Általános Iskola tornatermének felújítására kerül sor. A fejlesztés
összköltsége bruttó 13.240.098,- Ft. Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás,
mértéke 80 %, összege 10.592.078,- Ft, az önerő mértéke 20 %, összege 2.648.020,- Ft, amelyet a
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés terhére biztosít.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

38/2012. (III. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM
rendelet 3. fejezetében meghatározott Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat
benyújtásáról. A pályázatban szereplő beruházásból az Aba Sámuel Általános Iskola tornatermének
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felújítására kerül sor. A fejlesztés összköltsége bruttó 13.240.098,- Ft. Az elnyerhető támogatás vissza nem
térítendő támogatás, mértéke 80 %, összege 10.592.078,- Ft, az önerő mértéke 20 %, összege
2.648.020,- Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés terhére biztosít.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. fejezetében meghatározott Iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat kapcsán megállapítja, hogy Aba
településen a sporttal kapcsolatos az Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.)
önkormányzati rendeletben szereplő 3.000.000,-Ft azaz, hárommillió forint összeget a Képviselőtestület döntése alapján
-az adósságrendezési eljárás lezárulását követően, amely
előreláthatólag 2012. június 30.- sportra fordítja.
A sporttal kapcsolatos részletes feladatokat a Sárvíz Kistérség Sport és Szabadidős Stratégiája
tartalmazza.

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

39/2012. (III. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM
rendelet 3. fejezetében meghatározott Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat
kapcsán megállapítja, hogy Aba településen a sporttal kapcsolatos az Aba Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.)
önkormányzati rendeletben szereplő 3.000.000,-Ft azaz, hárommillió forint összeget a Képviselő-testület döntése
alapján -az adósságrendezési eljárás lezárulását követően, amely előreláthatólag 2012. június 30.- sportra
fordítja.
A sporttal kapcsolatos részletes feladatokat a Sárvíz Kistérség Sport és Szabadidős Stratégiája tartalmazza.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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4.

Bejelentések:
Előadó: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Még egy kérdésben kérném, hogy foglaljon állást a képviselő-testület. Az Aba Sámuel Tagiskola
esetében igazgató úr nyugdíjba vonulása miatt meg kell hirdetnünk a tagintézmény-vezetői
álláshelyet, ezzel kapcsolatban kérem, hogy a képviselő-testület bízza meg a jegyzőt, hogy a
pályázati kiírást egyeztesse le a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ
Igazgatójával, és tegyék közzé mielőbb a pályázatot, hogy a folyamat elindulhasson. Aki ezzel
egyetért, az kérem, emelje fel a kezét.
40/2012. (III. 29.) számú
Határozat

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Aba Nagyközség Önkormányzatának
jegyzőjét, hogy az Aba Sámuel Tagiskola tagintézmény-vezetői álláshelyére vonatkozó pályázati kiírást egyeztesse
le a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ Igazgatójával és a pályázat megjelentetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: döntést követően azonnal

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

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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