Iktatószám: P-199-17/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. április 17. napján 14:00 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 képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, pénzügyi
gondnok asszonyt, jegyző urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő
jelen van.
A mai testületi ülésünk napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot
tenni.
1.

Aba közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal
végzett személyszállítási szerződés felmondásának elfogadása és új közszolgálató
megbízása a közszolgáltatás végzésével
Előadó: Nagy András Botond jegyző

2.

Bejelentések

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.

Aba közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal
végzett személyszállítási szerződés felmondásának elfogadása és új közszolgálató
megbízása a közszolgáltatás végzésével
Előadó: Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a Helyibusz 2001. Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződést a helyi menetrendszerinti autóbuszos közszolgáltatás ellátására. A Helyibusz 2001. Kft
kéri a képviselő-testületet, hogy a közszolgáltatási szerződést bontsuk fel, indokaik az
előterjesztésben szereplő levélből tűnnek ki. A képviselő-testületnek jogában áll az autóbusszal
végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 8. §-a (2) bekezdése
alapján „ (2) Az ellátásért felelős közvetlenül bízza meg közszolgáltatással az általa kiválasztott és
a feladatot vállaló szolgáltatót, ha c) a korábbi szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés
azonnali vagy idő előtti felmondásának van helye. A hivatkozott törvényi felhatalmazás alapján 2
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évre meg lehet bízni közszolgáltatót a hivatalos pályázati eljárás lefolytatása nélkül is és ez
tekintettel a rövid határidőre, biztosítja a szolgáltatás folyamatosságát. Az új közszolgáltató a B.A
Busz Voyager Közlekedési Kft.-lenne, amely vállalkozással 2012. május 1-től, 2014. április 30-ig
kötne szerződést az önkormányzat. A szolgáltatóváltáshoz elengedhetetlen követelmény még,
hogy az új vállalatnak telephelye legyen Aba Nagyközség közigazgatási területén, ezért erre
vonatkozólag is szerepel határozati javaslat az előterjesztésben. A különcélú menetrend szerinti
szerződést is módosítanunk kell a szolgáltató változás miatt, ezért kérem, hogy arról is
határozzon a képviselő-testület. A megkötendő szerződések tervezete az előterjesztésben
megtalálható.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Az adósságrendezésről szóló törvénnyel nem ellentétesek, a válságköltségvetésben erre
vonatkozólag kiadást tartalmaznak a szerződések, ezért álláspontom szerint azok megköthetőek.
Kossa Lajos polgármester:
Annyival kiegészíteném, hogy a szolgáltatás ellátásában semmi sem változik. Van-e egyéb kérdés
észrevétel, amennyiben nincs, aki a Helyibusz 2001. Kft.-vel fennálló szolgáltatási szerződés
közös megegyezéssel történő felbontásával 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:
42/2012. (IV. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Helyibusz 2001 Kft.
(7030 Paks Munkácsy M. u. 32.) vállalkozással megkötött helyi menetrendszerinti
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést 2012. április 30-i időponttal, közös
megegyezéssel megszünteti.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki a B.A. Busz Voyager Közlekedési Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés megkötésével
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:
43/2012. (IV. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett
menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 8. §. (2) bekezdése alapján az
B.A Busz Voyager Közlekedési Kft.-t (7039 Németkér, Szabadság út 56.) bízza meg 2012. május
1-től 2014. április 30-ig Aba Nagyközség közigazgatási területén a helyi menetrendszerinti
személyszállítási közszolgáltatás végzésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi menetrendszerinti
személyszállítási közszolgáltatás szerződést írja alá
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a B.A. Busz Voyager Közlekedési Kft-részére telephely használati jogot
biztosítsunk, 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:
44/2012. (IV. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a B.A. Busz Voyager
Közlekedési Kft.-t (7039 Németkér, Szabadság út 56.) részére telephely használati jogot biztosít
az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló Aba belterület 462. hrsz-ú területen a
3,5 t meghaladó tömegű autóbuszok tárolása céljából.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki a különcélú menetrend szerinti autóbusz szolgáltatási szerződés megkötésével 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:
45/2012. (IV. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben
szereplő tartalommal szerződést köt a B.A. Invest Közlekedési Kft.-vel (7039 Németkér,
Szabadság út 56.) a különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás biztosítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
2.

Bejelentések

Előadó: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
A „Hazatalálás” Alapítvány keresett meg bennünket azzal, hogy adjuk hozzájárulásunkat az
Alapítvány székhelyének az Abai Gimnázium ingatlanára (8127 Aba, Kisfaludy utca 12/C.)
történő bejegyzésére. Aki ezzel 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:
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46/2012. (IV. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „Hazatalálás”
Alapítvány az Aba Nagyközség Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló 360/1
hrsz-ú , 8127 Aba, Kisfaludy u. 12/C. szám alatti ingatlant székhelyeként használja, illetve
székhelyként a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben szereplő hozzájáruló
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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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