Iktatószám: P-199-19/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. április 23. napján 14:00 órakor tartott
nyílt ülésén.

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
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, jegyző urat
kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, két képviselőtársunk hiányzik
Bor József Dezső és dr. Pőcze Ferenc, akik jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak
részt venni a mai testületi ülésünkön. A mai testületi ülésünk napirendi pontjaira a kiadott
meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
1.

Az I-es számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
Előadó: Dr. Barta Rita háziorvos

2.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi válságköltségvetésének
végrehajtásáról
Előadó:

Borza András pénzügyi osztályvezető
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

3.

A hulladékszállítási közszolgáltatási díj 2012. évi mértékének jóváhagyása

4.

Beszámoló a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás és a Munkaszervezet 2011. évi
tevékenységéről

Előadó:

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Kossa Lajos polgármester

5.

A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

6.

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előadó:

Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
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7.

Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

8.

Együttműködési megállapodás jóváhagyása a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésére vonatkozóan

Előadó:

Előadó:

9.

Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Bejelentések

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.

Az I-es számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása.
Előadó: Dr. Barta Rita háziorvos

Kossa Lajos polgármester:
Dr. Barta Rita juttatott el egy kérelmet a testülethez a rendelési idő módosítására vonatkozóan,
amely alapvetően a Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletben való részvétel miatt vált szükségessé.
Megkérném a doktornőt, hogy röviden a testületet tájékoztassa a kéréséről, amelyet én írásban
eljuttattam már a képviselőtársaimhoz.
Dr. Barta Rita háziorvos:
Tisztelt Képviselő-testület! Marada doktor úrral közösen próbálunk meg részt venni az ügyeleti
szolgálatban, keddi napokon vállalunk ügyeleti szolgálatot. Mivel eddig az én rendelési időm
kedden délelőtt volt Abán és délután volt Belsőbárándon, ezért ahhoz, hogy én az ügyeleti
szolgálathoz időben ide tudjak érni, praktikusabbnak látom, hogy megcseréljem a rendelési
időmet, így délelőtt mennék el Belsőbárándra és délután rendelnék Abán. Emiatt viszont szerdán
a rendelést délelőttre tenném, mert az ügyeleti szolgálatban való részvétel után a munka
törvénykönyve alapján, ha egy orvos ügyeleti szolgálatot vállal, akkor a következő napot
kötelezően ki kell vennie szabadnapként, és a doktor úrral így próbáljuk megoldani, hogy
egymást helyettesítjük a szabadnapos időszakban. Azért, hogy az abai betegeknek ne kelljen várni
délig, úgy tartom helyesnek, hogy szerdánként délelőtt rendelek. Ezzel kapcsolatosan
megkérdeztem a bárándiakat, ők nyitottak és örülnek is, hogy nem kell délutánig várni, ha
valakivel probléma van. Ennyi a kérésem, kérem, hogy ebben támogassanak engem.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal,
hogy az I. számú háziorvosi körzet rendelése a keddi munkanapokon Abán délután 12.00 és
15.00 óra közöttre változna, a belsőbárándi rendelés pedig 9.00 és 11.00 óra közöttre, szerdai
munkanapokon pedig Abán 9.00-12.00 óra közöttre, és 13.00 -15.00 órára a tanácsadás, 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:

48/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az I. számú háziorvosi körzet rendelési
idejének módosításához hozzájárul. A módosítás értelmében a rendelési idő a következők szerint alakul:
keddi munkanapokon
Abán:
12.00 - 15.00 óra között
Belsőbárándon:
9.00 - 11.00 óra között
szerdai munkanapokon
Abán:
9.00 -12.00 óra között
Tanácsadás:
13.00 -15.00 óra között

2.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi válságköltségvetésének
végrehajtásáról
Előadó:

Borza András pénzügyi osztályvezető
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évi válságköltségvetésünk teljesítéséről szeretnék pár szót
szólni. A teljesített bevételi főösszeg a válságköltségvetésünk tekintetében 419.957 ezer forint, a
teljesített kiadási főösszeg pedig 285.934 ezer forint. Az önkormányzat válságköltségvetése
234.041 ezer forinttal került elfogadásra, a legutóbbi módosítást követően ez a szám 422.177 ezer
forintra változott. Az előirányzatok szempontjából a bevételek esetében 99%-os, a kiadások
esetében 68%-os a teljesítési szint. Az adóbevételek a tervezett mértékben befolytak, egy
jelenetős eredményt szeretnék kiemelni az iparűzési adó tekintetében, itt 22 millió forinttal több
bevétel folyt be, mint ahogyan azt terveztük. Jelentős eredménye válságköltségvetésünknek, hogy
az Erste Bank jogtalan inkasszója miatt az önkormányzatunknak visszautalt 28. 834 ezer forintot.
Jelentős eredményünk még a válságköltségvetés során az, hogy pályáztunk 2011. második
félévében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, amelynek
során 16 millió forint támogatást kaptunk. 2011. december végén a harmadik negyedéves
mérlegjelentésünk alapján a rövid lejáratú hitelállományunk törlesztésére egyszeri vissza nem
térítendő állami támogatást kaptunk 76 .406. ezer forint összegben, valamint ugyanebben a
körben kaptunk 5.126 ezer forint egyéb önhiki támogatást, amit az iskolai kiadások teljesítésére
lehetett fordítani. A kiadási oldalon a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok megfelelő
szinten teljesültek, a dologi kiadások jelentősen alulteljesültek, köszönhetően az intézmények,
valamint az önkormányzat és a hivatal takarékos gazdálkodásának. Fontos megemlíteni, hogy az
abai intézmények esetében augusztus 31-vel megszűnt az Aba-Soponya Közoktatási Intézményi
Társulás és az abai iskola valamint az óvoda a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési
Központnak a tagintézményeivé váltak, és a megállapodás alapján a dologi kiadásokat
finanszírozza Aba Nagyközség Önkormányzata. Az elmaradt bérek és személyi jellegű kiadások
esetében elértük azt, hogy ezek a tételek kifizetésre kerültek, ezek a 2012-es
válságköltségvetésben fognak jelentkezni, mint teljesített adatok. Mind a bevételi, mind a kiadási
oldalunk a tervezettnek megfelelően teljesült, ebből az is jól látszik, amit elmondtam már a
legutóbbi módosítás kapcsán is, hogy az önkormányzatunk stabilan működött a 2011-es évben és
valószínűleg így fog a 2012-es évben is.
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Kossa Lajos polgármester:
A törvényi előírásoknak megfelelően a könyvvizsgálók is felülvizsgálták az éves beszámolónkat és
ellátták a szükséges könyvvizsgálói záradékkal, amely a következőképpen szól: A könyvvizsgálat
során Aba Nagyközség Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzetközi
könyvvizsgálati sztenderdekben foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és
megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített, összevont éves beszámolót a
számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak, és az általános
számviteli alapelvek alapján készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített, összevont éves
beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről a 2011. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós
képet ad. Ahogy osztályvezető úr is elmondta, a beszámoló adatai teljes mértékben megegyeznek
azokkal a tényekkel, amelyekről év közben tárgyalt a képviselő-testület. A beszámoló alapján
készült el az egyezségi javaslatunk és az egyezségi megállapodás-tervezet is. Az adósságrendezési
eljárás egyezséggel történő lezárása után tiszta lappal tud tovább indulni a képviselő-testület, és
azok a tartozások, hitelállomány, melyek ebben a beszámolóban még szerepelnek, a 2012. évben
rendeződnek, és én bízom abban, hogy a 2012-es éves költségvetésünkről szóló beszámoló már
egy olyan beszámoló lesz, amely a faluközösség számára is megnyugtató alapot jelent a jelenlegi
és a további feladatok ellátásához. A képviselő-testület által összeállított egyezségi javaslat olyan
alapot biztosít, amely a jövőbeni fejlesztések számára is új utakat, lehetőségeket teremt.
Mercsek György a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az adósságrendezés kapcsán azok a hitelezők, akik felé tartozásunk áll fenn, nyilvánvaló, hogy
más szájízzel gondolnak vissza majd erre az időszakra, ha hozzájutnak a pénzükhöz. Ma már
elmondhatjuk azt, hogy jó döntés volt tavaly augusztusban az adósságrendezési eljárás
megindítása, ezzel biztosítottuk az intézmények nyugodt működését és az elmaradt bérek
rendezését. Komoly eredményeket értünk el az elmúlt időszakban. A pénzügyi bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2011. évi válságköltségvetésének végrehajtásáról szóló
rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2011. évi válságköltségvetésének
végrehajtásáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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3.

A hulladékszállítási közszolgáltatási díj 2012. évi mértékének jóváhagyása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim bizonyára emlékeznek rá, hogy a decemberi testületi ülésünkön levettük a
napirendről a Depónia Kft. 2012. évre vonatkozó javaslatát, mivel az nagyon nagy mértékű
díjemelést tartalmazott. Ezt követően a szükséges egyeztetést a cég képviselőivel lefolytattuk, és
még január folyamán el is küldték az új javaslatukat, amely én úgy gondolom, hogy már
tárgyalásra alkalmas. Az oka annak, hogy ez idáig nem terjesztettük ezt a képviselő-testület elé, az
az, hogy a parlament tavaly év végén elfogadott egy törvénymódosítást, amely alapján a
közszolgáltatást végző cégek nem emelhettek díjat a 2012. évben. Ezt követően a közelmúltban
megszületett az a parlamenti módosítás, amely értelmében április 15-től az általunk is mellékelt
levélben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatási díj módosítása megtörténhet. Kérem a
képviselő-testületet, hogy ez alapján hagyja jóvá a rendeletet. A Depónia Kft-vel folytatott
egyeztetések lényege az volt, hogy úgy próbáltuk a szerződés tartalmát csökkenteni, hogy
elfogadható mértékű legyen a díjemelés. Ennek az egyik fajsúlyos eleme az, hogy – egyeztetve a
céggel – egy lomtalanítás lesz az idén, amit már meg is hirdettünk május 9-i dátummal. Eddig
évente ezt még kiegészítette ősszel a zöldhulladék elszállítása. Mi úgy gondoljuk, hogy a
zöldhulladék gyűjtését helyben is meg tudjuk oldani, illetve egyéb hasznosítása kapcsán a
faluközösség számára elfogadható és hatékony megoldást tudunk találni. A cég két javaslatot
küldött. Az egyik átlagosan 15 %-os emelkedést jelent minden űrtartalmú edény esetében. A
másik javaslat a 60 literes edényzet esetében egy nagyon nagy mértékű díjemelést irányzott elő, mi
ezt semmiképpen sem tartottuk elfogadhatónak, ugyanis a településen élők többsége a 60 literes
edényzetet használja. Javasoljuk, hogy az átlagosan 15 %-os díjemelést hagyjuk jóvá, eszerint a
nettó díjak a következőképpen alakulnak: a 60 l edény 161,-forintról 185,- forintra, a 110 literes
282,- forintról 325,- forintra, a 120 literes 305,- forintról 352,- forintra, a 1100 literes 2154,forintról 2482,- forintra változik. Hozzá szeretném azt tenni, hogy eddig tavalyi áron szállította el
a cég a hulladékot, csak a 2%-os ÁFA emelkedés került beépítésre. Így hogy áprilisban kerül
bevezetésre az új díj, éves szinten inflációhoz közeli mértékű hulladékszállítási díjemelésről
beszélhetünk.
Mercsek György a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a két javaslat közül a 15%-os egységes hulladékszállítási díjemelést javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a helyi környezet védelméről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004. (V. 1.) számú önkormányzati rendelt
módosításával egyetért az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004. (V. 1.) számú
önkormányzati rendelt módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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4.

Beszámoló a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás és a Munkaszervezet 2011. évi
tevékenységéről.
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
A törvényi előírásoknak megfelelően a polgármesternek be kell számolnia minden évben a
kistérségi társulás tevékenységéről. A munkaszervezet elkészítette az írásos beszámolót, amelyet a
képviselőtársaim megkaptak. Az írásos előterjesztésből jól látszik, hogy a Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulás a 2011. évben is szerteágazó tevékenységet folytatott és jelentős mértékben
járult hozzá a kistérségben működő önkormányzatok sikeres és hatékony működéséhez, a
költségvetési főösszege 199. 998 ezer forint volt mind kiadási, mind bevételi oldalon. Ezen
támogatások jelentős része az önkormányzatok tevékenységét segítik, a belső ellenőrzéshez, a
pedagógiai szolgáltató tevékenység elvégzéséhez, a családi napközi hálózat működéséhez járul
hozzá a többcélú kistérségi társulás, de plusz normatívával segíti az oktatási nevelési intézmények
társulásait, amely nagyon komoly forrás a helyi önkormányzatok számára, továbbá
területfejlesztési feladatokat lát el. A beszámolóból az is kitűnik, hogy a társulás az elmúlt
években pályázatok segítségével is segítette a helyi önkormányzatok munkáját, például a
közfoglalkoztatás szervezésével. A szociális alapszolgáltatások biztosítása a Jobb Otthon
Alapítvánnyal kötött keretszerződés alapján történik. Az idei év lesz az utolsó, amikor a többcélú
kistérségi társulás a munkaszervezet ilyen formában működik, 2013. január elsejétől felállnak az új
járások, ezért rendelkezni kell majd a társulás vagyonáról, a jogutódlásokról. Jelenleg a jövőről
egyenlőre többet még nem tudunk, ami biztos, hogy a járásokon belül továbbra is támogatni
fogják az önkormányzatok önkéntes társulásait, de hogy milyen formában történik ez, erről még
nincsenek információink, ill. ami még fontos, hogy a járásokon belül egy kötelező
területfejlesztési tanácsnak működnie kell majd. Az egyéb részletekről reméljük, hogy időben
tájékoztatást kapunk, hogy a feladatokat ennek tükrében el tudjuk végezni. A beszámolóval
kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele valakinek? Amennyiben nincs, aki egyetért a Sárvíz
Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezet 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóban
foglaltakkal, 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:

49/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás és
Munkaszervezet 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

5.

A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták azt az írásos határozati javaslatot, amely tételesen tartalmazza a
Társulási megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést, ezek a módosítások a 2012. január
1-től hatályba lépett törvényi változások miatt szükségesek, illetve olyan aktualizálásokat
tartalmaz, amelyek a tevékenység során merültek fel, lényegében ezek kerülnek átvezetésre. A
kormányhivatal szűk határidőt adott a Társulási Megállapodások módosítására, ezért kérem a
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képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően járuljon hozzá a Társulási
Megállapodás módosításához. Aki ezzel 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:

50/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
I.
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete „a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b)
pontjában foglaltak alapján a „SÁRVÍZ” Többcélú Kistérségi Társulás Tácon, 2004.
június 24.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a
VII. számú módosítás:
1.

A „területfejlesztésről és területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. tv. módosításáról
rendelkező 2011. évi CXCVIII. tv. általi 2012. január 1-napjával történő módosítására
tekintettel:
1.1. A Társulási Megállapodás IV/1, V/4.2., V/14.2.3. pontjai hatályukat vesztik.
1.2. A Társulási Megállapodás:
I/1.3. pontja „azzal, hogy a területfejlesztési feladatok megvalósítása során –
melyek tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el – a
„területfejlesztésről és területrendezésről” szóló 2004. évi LXXV. tv-el
módosított 1996. évi XXI. tv. – Tftv. – kistérségi fejlesztési tanács működésére
vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezései is kötelezően irányadók.”
mondatrésze,

V/5.5. pontból a „Tf. tv.” megjelölés,

VIII/9.1. pontból „A cél vagy címzett támogatással megvalósuló, továbbá a
megyei területfejlesztési tanács, regionális fejlesztési tanács által vagy más”
mondatrész,
hatályát veszti.


2.

3.

4.
5.

A Társulási Megállapodás I/1.1. pont első bekezdésében a „vállalják” mondatrész
helyébe a „vállalták” mondatrész, míg második bekezdésében a „vállalnak”
mondatrész helyébe a „vállalták” mondatrész lép.
A Társulási Megállapodás I/3. pontjában a Társulás településeinek összlakosságszáma
23.974 főről 23.651 főre módosul, továbbá I/4. pontjában az állandó népességszám
adatok hatályukat vesztik, helyükbe a 2012. január 1-jei népességadatok lépnek.
A Társulási Megállapodás I/6. pontjában a „Magyar Köztársaság” megnevezése
helyébe „Magyarország” megnevezés lép.
A Társulási Megállapodás I/11. pontja kiegészül az alábbi I/11.5. ponttal:
„11.5. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő mikro-társulásokat a
Megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza.

6.

A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi új IV/1. ponttal:
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7.

„1. A Társulási tagi önkormányzatai közös területfejlesztési céljaik kidolgozására és
megvalósítására a Társulás keretében a Tkt. 2. § (1) bekezdés r) pontja szerint
együttműködhetnek, melyhez szükséges anyagi forrást biztosítják a Társulási
Tanáccsal megkötött előzetes írásbeli megállapodás alapján.”
A Társulási Megállapodás IV/3.13., V/14.1. pont második bekezdése, VI/1.13.8.-1.13.9.,
és VI/1.15.11. pontjai hatályukat vesztik.

8.

A Társulási Megállapodás IV/4.2. pontja második francia bekezdése kiegészül a
„családi napközi hálózat működtetése” mondatrésszel.

9.

A Társulási Megállapodás IV/5.2. pontja „többcélú kistérségi társulások által ellátott
egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról” szóló
Kormányrendelet 4. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, illetőleg a következő
évekre vonatkozó” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Magyarország mindenkori
éves költségvetési törvényében, továbbá” mondatrész lép, továbbá „jogszabályi
rendelkezésekben előírt” mondatrészt követően kiegészül „a többcélú kistérségi
társulások által igényelhető közoktatási célú támogatások tekintetében meghatározott”
mondatrésszel.

10.

A Társulási Megállapodás IV/6.6. pontja szövegezése kiegészül az „és működteti a
Közkincs Kerekasztalt” mondatrésszel.

11.

A Társulási Megállapodás IV/13. pontja „1992. évi XXXVIII. tv. valamint a
„költségvetési szervek belső ellenőrzéséről” szóló 193/2003.)XI.26.)” mondatrésze
hatályát veszti, helyébe a „2011. évi CXCVI. tv., valamint a „költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 370/2011. (XII.31.)” mondatrész
lép.

12.

A Társulási Megállapodás IV. pontja kiegészül az alábbi 16. ponttal:

13.

„16. A IV/1.-IV/15. pontban felsorolt közös feladat-ellátási lehetőségek körében a
Társulás általi feladatellátáshoz szükséges, hogy a feladatellátást igénylő tagi
önkormányzatok Képviselő-testületei határozattal döntsenek az igény bejelentéséről
– annak kezdő hatályát megjelölve – s nyilatkozzanak a közös feladatellátás
körében keletkező – állami költségvetési, illetőleg egyéb támogatások által nem
fedezett – többletköltségek viselésének vállalásáról.”
A Társulási Megállapodás V/1.2. pontja „a saját belső szabályzatuk szerint”
mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „képviselőtestületei határozattal” mondatrész
lép.

14.

A Társulási Megállapodás V/2.3. pontja a „mindaddig fenti” mondatrészt követően
kiegészül a „2.1. pont szerinti” mondatrésszel.

15.

A Társulási Megállapodás V/2.4.3. pontja első bekezdése első francia bekezdésében a
„hat” hónap mondatrész „három” hónapra módosul, egyidejűleg az első bekezdés
kiegészül az alábbi harmadik francia bekezdéssel:
„· vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához
szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás
döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget. „
A Társulási Megállapodás V/2.4.3. pontja második bekezdése kiegészül továbbá az
alábbi második mondattal: „A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a
kötelezettségek elévülését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden jogszerű eszközt
felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa”
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16.

A Társulási Megállapodás V/3.2. pont kiegészül az alábbi második francia bekezdéssel:
„- képviselőjének neve, azonosító adatai”

17.

A Társulási Megállapodás V/5.3. pontja „a Tanácshoz külön megbízás, illetve
felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el.”
mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a Tkt. 5. § (2) bekezdése alapján az adott
település képviselőtestületének a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló
döntésében meghatározott alpolgármester, vagy képviselőtestületi tag jár el.”
mondatrész lép, egyidejűleg „A helyettesként eljáró alpolgármester” mondatrészt
követően kiegészül a „- vagy képviselőtestületi tag –„ mondatrésszel.

18.

A Társulási Megállapodás V/5.4. pontja „A Tanács tagja a mindenkori polgármester,
saját és az alpolgármester egyidőben történő akadályoztatása esetén
meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját
megbízhatja.” első mondata hatályát veszti helyébe „A Tanács ülésén a szavazati jog
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie”
mondat lép, míg a harmadik mondat „A részleges meghatalmazást írásban kell
benyújtani, s annak a meghatalmazás” mondatrésze helyébe „A meghatalmazásnak a”
mondatrész lép.

19.

A Társulási Megállapodás V/5.8. pontja a „Társulási Tanács” mondatrészt követően
kiegészül az „első” mondatrésszel, s a „mondja” mondatrész helyébe a „mondta ki”
mondatrész lép.

20.

A Társulási Megállapodás V/10.3. pontja kiegészül az alábbi 10.3.5. ponttal:

21.

„10.3.5. Ellenőrzi a Társulás tagjai befizetési kötelezettségeinek teljesítését. Javaslatot
tesz az adósságrendezés módjára. „
A Társulási Megállapodás V/11.3. pontja kiegészül az alábbi 11.3.4. ponttal:
„11.3.4. A Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Bizottság
részére további javaslattevő, előkészítő, véleményező feladatokat állapíthat
meg. „

22.

A Társulási Megállapodás V/14. pontja V/12. pont számozást nyer, egyidejűleg a V/12.13. pontok számozása V/13.-14. pont számozásra módosulnak, s - az új számozás
szerinti – V/12.1. pont szövegezése kiegészül az „– amennyiben közbeszerzési eljárás
lefolytatása szükséges –„ mondatrésszel.

23.

A Társulási Megállapodás V/14. pontja kiegészül az alábbi új 14.2.3. ponttal:
„14.2.3. a Családi Napközi Hálózat működtetési feladatainak ellátása”.

24.

A Társulási Megállapodás V/14.2.5. pontja „Társulási Tanács költségvetésének
végrehajtása” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Társulás és költségvetési szervei
költségvetésének egyeztetése, előkészítése, végrehajtása a vonatkozó jogszabályban
rögzített beszámolási kötelezettség teljesítése” mondatrész lép.

25.

A Társulási Megállapodás V/14.2.6. pontja kiegészül az alábbi harmadik, negyedik és
ötödik francia bekezdéssel:
„· a pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a Közreműködő
Szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint
egyéb szervezetek felé.
·

a tagi önkormányzatok
Önkormányzatok felé,

hozzájárulásai

·

a Társulási Tanács egyedi határozataiban foglalt feladatok végrehajtásának, illetve
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felhasználásának

elszámolása

az

pénzforgalmi elszámolásának elkészítése”
26.

A Társulási Megállapodás V/14.2.7. pontjában az „ellenjegyzésére” mondatrész
hatályát veszti, helyébe a „pénzügyi ellenjegyzésére” mondatrész lép, míg a „vezetője”
mondatrész helyébe a „368/2011.(XII.31.9 Korm. sz. rendeletben – Ávr. –
meghatározott végzettséggel rendelkező gazdasági vezetője, avagy írásban kijelölt
közalkalmazottja” mondatrész lép.

27.

A Társulási Megállapodás V/14.3. pont második bekezdésében a Munkaszervezet
létszáma 11 főről 14 főre módosul, egyidejűleg a bekezdés kiegészül a „szervezetén
belül gazdasági szervezet működik” mondatrésszel.

28.

A Társulási Megállapodás V/14.4. pont második bekezdésében a munkaszervezet
vezetőjének kinevezése „határozatlan” időtartama „meghatározott” időtartamra
módosul.

29.

A Társulási Megállapodás V/14. pontja kiegészül az alábbi 14.5. ponttal, mellyel
egyidejűleg a 14.5.-14.6. pontok számozása 14.6.-14.7. pont számozásra módosulnak:

30.

„14.5. A „Sárvíz” Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet gazdasági vezetője
tekintetében a vezetői megbízása, a megbízás visszavonása, a díjazásának
megállapításával kapcsolatos munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke, az
egyéb munkáltatói jogkört a Munkaszervezet vezetője gyakorolja.„
A Társulási Megállapodás V/14.6. pontja szövegezése a „közalkalmazottai” szót
követően kiegészül az „- alkalmazottai-„ megnevezéssel, s azt követően kiegészül az „a 14.5. pontban foglalt eltéréssel –„ mondatrésszel, míg 14.7. pontja „részletes
feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni”
mondatrésze hatályát veszti, helyébe az. „alaptevékenységi körét az Alapító Okirata
tartalmazza” mondatrész lép.
A V/15.2. pont a „Társulási Tanács” mondatrészt követően kiegészül a „továbbá
Munkaszervezet” mondatrésszel, s az „avagy jogosult az Mt. hatálya alá tartozó
munkaviszonyok létesítésére” utolsó mondatrésszel.

31.

A Társulási Megállapodás VI/1.3. és 1.8. pontjában a „Közigazgatási Hivatal”
mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Kormányhivatal” mondatrész lép.

32.

A Társulási Megállapodás VI/1.9.1. és 1.12. pontjában a „6” tag „5” tagra, míg
VI/1.11.1. pontjában az „5” tag „4” tagra módosul, s az 1.12. pont kiegészül az alábbi
utolsó bekezdéssel:

33.

„Amennyiben a Társulási Tanács valamennyi, azaz 9 tagja jelen van, úgy a
minősített többséghez legalább 6 fő igen szavazata szükséges, s az 1.12.2. pont szerinti
feltétel is fennáll.„
A Társulási Megállapodás VI/1.13.2. pontja a „zárt ülés” mondatrészt követően
kiegészül a „titkos szavazás” mondatrésszel, továbbá az 1.13. pont kiegészül az 1.13.5.
ponttal, mellyel egyidejűleg a 1.13.5.-1.13.7. pont számozása 1.13.6. -1.13.8. pont
számozásra módosul.
„1.13.5. Az éves költségvetés, annak módosítása és az éves költségvetési beszámoló –
zárszámadás - elfogadásához.”

34.

A Társulási Megállapodás VI/1.13.8. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az
alábbi szövegezés lép:
„A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, módosításához, s a
Szervezeti és Működési Szabályzatban megállapított további ügyekben.”

35.

A Társulási Megállapodás VI/1.15.17. pontjában a „alapítói, fenntartói” mondatrész
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hatályát veszti, helyébe az „irányító szervi” mondatrész lép.
36.

A Társulási Megállapodás VI/1.15. pontja kiegészül az alábbi 1.15.20.-1.15.22.
pontokkal:
„1.15.20.

A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának, éves
munkatervének elfogadása, módosítása.

1.15.21. Döntés a székhely önkormányzat tartozása esetén fizetési felszólításról,
továbbá a pénzügyi hozzájárulást nem – avagy részben – teljesítő
Önkormányzattal szembeni azonnali beszedési megbízás – inkasszó –
benyújtásáról.
1.15.22. Az azonnali beszedési megbízás 60 napon belüli nem teljesítése esetén az
adós Önkormányzattal szembeni adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről
döntés.”
37.

A Társulási Megállapodás VI/1.16. pontjában a „Tkt. 11. § és 20. § (3)” mondatrész
hatályát veszti, helyébe „a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről”
szóló 1997. évi CXXV. tv. – Ttv. –20. § (3) „ mondatrész lép.

38.

A Társulási Megállapodás VI/1.16.2. pontja „intézményfenntartói” mondatrésze
hatályát veszti, helyébe az „- irányító szervi – „ mondatrész lép.

39.

A Társulási Megállapodás VII/2.6. pontja a „Hozzájárulási, befizetési kötelezettségek”
mondatrészt megelőzően kiegészül „A Társulási Tanács által az éves költségvetési
határozatban, valamint év közben határozatban meghatározott” mondatrésszel, azt
követően pedig a „határidőben történő maradéktalan” mondatrésszel.

40.

A Társulási Megállapodás VII/2. pontja kiegészül az alábbi VII/2.9.-2.10. pontokkal:
„2.9. A tagra, illetve az általa és a Társulás által fenntartott költségvetési szervei
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség határidőben történő teljesítése.
2.10. A Társulási Tanács által meghatározott fizetési kötelezettségek (a költségvetési
határozatban, az egyedi határozatokban, illetve a tagdíj tekintetében) erejéig
inkasszó jog létesítésének kezdeményezése, illetve alapítása a számlavezető
bankjánál a Társulás javára.”

41.

A Társulási Megállapodás VIII. fejezete címe kiegészül „A Társulás gazdálkodása”
mondatrésszel.

42.

A Társulási Megállapodás VIII/2. pontja kiegészül az alábbi második mondattal „A
Társulás vagyona: törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.”

43.

A Társulási Megállapodás VIII/2.4. pontja „megkötéssel” mondatrésze
„megkötésekkel” mondatrészre módosul, továbbá kiegészül az „illetve amennyiben a
tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte.” mondatrésszel.

44.

A Társulási Megállapodás VIII/9.5. pont „vezetője” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe az „V/14.2.7. pontban nevesített gazdasági vezetője, avagy írásban kijelölt
közalkalmazottja” mondatrész lép.

45.

A Társulási Megállapodás VIII. fejezete kiegészül az alábbi VIII/14-16. pontokkal:
„14. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem
teljesítő, avagy részben teljesítő Önkormányzattal, Önkormányzatokkal szemben –
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mely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra
vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének – a Társulási
Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás – inkasszó – nyújtható be,
mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot(okat) terheli.
A Tanács elnöki feladatait ellátó polgármester székhelye által érintett
Önkormányzat esetén az írásbeli felszólításról is a Társulási Tanács dönt.
15.

A Társulás gazdálkodása
15.1. A Társulás és költségvetési szervei tekintetében az „államháztartásról”
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az „államháztartási
törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Ávr.) előírásai szerinti feladatokat, különösképpen
15.1.1. a Társulás és költségvetési szerve(i) előirányzatai tekintetében a
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatokat,
15.1.2. a Társulás és költségvetési szerve(i) működtetésével,
üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával,
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat
a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet látja el.
15.1.3. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzéssel, a
pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A
pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad
előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a
pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
15.1.4. Kötelezettségvállalásra jogosult:
15.1.4.1. a Társulás nevében az elnök,
15.1.4.2. a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet
költségvetési szerv vezetője,
15.1.4.3. vagy a Társulási Tanács által írásban felhatalmazott
elnökhelyettes, illetőleg a 15.1.4.2. pont szerinti esetben a
költségvetési szerv vezető által írásban felhatalmazott, a
kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy.
15.1.5. A Társulás nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel, ezért
a pénzügyi ellenjegyzői feladatokat a SÁRVÍZ Fejlesztési és
Szolgáltatási
Munkaszervezeten
keresztül,
az
Ávr.-ben
meghatározott végzettséggel rendelkező gazdasági vezető, avagy
írásban kijelölt személy látja el.
15.1.5.1. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően
meg kell győződnie arról, hogy:
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt
vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a
fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat.
15.1.5.2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés
tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy
aláírásával kell igazolni.
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Szakmai teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján
ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát,
összegszerűségét,
ellenszolgáltatást
is
magában
foglaló
kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
15.1.6.1. A szakmai teljesítés igazolásnak tartalmaznia kell az igazolás
dátuma, a teljesítés tényére történő utalás megjelölését, az arra
jogosult személy aláírását.
15.1.6.2. A teljesítés igazolására jogosult személyeket a Társulás kiadási
előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén az Elnök, más
esetben a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.
15.1.7. Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek
ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a
megelőző ügymenetben az Áht., a költségvetési szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet
(továbbiakban: Áhsz.) és az Ávr. előírásait, továbbá a belső
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.
15.1.7.1. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik.
15.1.7.2. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló
megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.
15.1.8. Utalványozás feladatait a15.1.4. pontban megjelölt kötelezettségvállaló
végzi.
15.1.8.1. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján
történik.
15.1.8.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített
pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli
rendelkezéssel lehet.
15.1.9. A kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra
jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában
foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.
16. A „SÁRVÍZ” Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti
alaptevékenységeit a Társulási Megállapodás 4. számú mellékelte tartalmazza,
melynek Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett
törzskönyvi nyilvántartási bejelentéséről – s annak esetleges szakfeladati rend
változása miatti módosításáról – a Társulási Tanács jogosult, egyben köteles
gondoskodni.”
A Társulási Megállapodás IX/1. pontja kiegészül az alábbi 1.4. ponttal:
15.1.6.

46.

„1.4. A törvény erejénél fogva.”
47.

A Társulási Megállapodás IX/5. pontja „célvagyon” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe az „rendeltetése a közfeladatok ellátása” mondatrész lép.

48.

A Társulási Megállapodás X. pontja kiegészül az alábbi 10. ponttal:
„10. A Társulási Megállapodás VII. számú módosítás a módosítást utolsóként
jóváhagyó képviselőtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba
azzal, hogy a Társulás alaptevékenységét meghatározó szakfeladati rend 2012.
január 1-napjától alkalmazandó.
A Tftv-ben meghatározott területfejlesztési feladatok ellátása s ahhoz
kapcsolódó valamennyi működési rendelkezés 2012. január 1-napjával vesztette
hatályát.”
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49.

A Társulási Megállapodás XI. fejezete a mellékletek felsorolása tekintetében kiegészül
a „4. sz. melléklet: a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti
alaptevékenységei.” megnevezésével, s az alábbi 4. számú melléklettel:
„4.sz. melléklet

A „SÁRVÍZ” Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
sorMegnevezés
szám
1.
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
2.
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5. Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
6. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
7.
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
8.
Általános gazdasági, társadalmi tevékenységek helyi, területi
szinteken
9.
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
10.
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
11.
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
12.
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
13.
Óvodai nevelés, ellátás
14. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1.-4. évfolyam)
15. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5.-8. évfolyam)
16. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
17. Általános iskolai tanulószobai nevelés
18. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
19. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
20. Háziorvosi ügyeleti ellátás
21. Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő
halottszállítás
22. Idősek nappali ellátása
23. Családi napközi
24. Gyermekjóléti szolgáltatás
25. Szociális étkeztetés
26.
Házi segítségnyújtás
27.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
28.
Családsegítés
29.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
30.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
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Szakfeladat
száma
180000
522001
581400
680002
829000
841154
841169
841172
841403
841901
842521
842541
851011
852011
852021
855911
855914
856011
856099
862101
869035
881011
889102
889201
889921
889922
889923
889924
890441
890442

31.
32.
33.
34.
35.
36.
50.
51.

52.
53.

időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

890443
910502
931204
931301
931903
932919

A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete 3. és 5. pontja hatályát veszti,
egyidejűleg kiegészül a „Családi Napközi Hálózat” 7. ponttal.
A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete „Tagjegyzék” adattartalmából az
„Alapba 2005. január 1-től évente befizetett összeg (Ft-ban)” törlendő, helyébe a
„Képviselő neve:” , s a polgármesterek személy szerinti felsorolása lép, az „Alapból
végleges támogatásként kapott összeg (Ft.-ban)” szintén hatályát veszti, helyébe
„Képviselője azonosító adatai:” lép.
A Társulási Megállapodás 1. számú függeléke 3. sorszáma alatt szereplő Aba-Soponya
Közoktatási Intézményi Társulásra vonatkozó adatok törlendők.
A Társulási Megállapodás 2. számú függelékében a Munkaszervezet szervezeti
felépítése átvezetést nyer.

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok a
Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelező érvényűek.
II.
A Képviselőtestület a I. pontban foglalt módosítással a Társulási Megállapodást az 1. számú
mellékletben foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulást a
határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse, egyidejűleg
felhatalmazza a VII. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos
Polgármester
Határidő:
azonnal
6.

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó:

Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Nagy András Botond jegyző:
A 2012-ben 3 db közbeszerzést tervezünk lebonyolítani, két szolgáltatás megrendelést és egy
építési beruházást. A mellékelt előterjesztés tartalmazza az eljárás típusát, időpontját, a
döntéshozót. Mindhárom esetben közbeszerzési szakértőt tervezünk megbízni. A szolgáltatás
megrendelések egyrészt a közétkeztetést érintik, valamint az Ivóvízminőség javítás pályázat
kapcsán szükséges tervezési szolgáltatást. Az építési beruházás a KEOP pályázat keretében a
Általános Iskola és a Kultúr Közösségi Ház megújuló energiával történő felújításra. Kérem az
előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.
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Mercsek György a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is egyetért a közbeszerzési terv elfogadásával.
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

51/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Nagyközség
Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület egyben utasítja az önkormányzat jegyzőjét a közbeszerzési terv honlapon
történő közzétételre.

Határidő: azonnal.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
7.

Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó:

Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Nagy András Botond jegyző:
A mellékelt előterjesztésből látszik, hogy kettő témakört tervezünk idén ellenőrizni. Egyrészt a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálatát. Az ellenőrzés célja itt, hogy a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának, bizonylatolásának rendje
szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosítotte. Tervezzük továbbá az informatikai rendszer ellenőrzését. Az ellenőrzés célja annak
megállapítása, hogy a meglévő informatikai rendszer hogyan segíti a szervezet működését, milyen
a hatékonysága, a tárolt adatok biztonsága megfelelő -e.
Kossa Lajos polgármester:
A belső ellenőrzési feladatunkat a Többcélú Kistérségi Társulás által megigényelt normatíva
alapján tudjuk elvégezni. A normatíva sajnos ez évben jelentős mértékben csökkent, így a belső
ellenőrzési tevékenységek körét is szűkíteni kellett, ez az oka annak, hogy csak 2 belső ellenőrzési
feladatot tudunk elvégezni.
Mercsek György a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság egyetért a belső ellenőrzési terv elfogadásával.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzési tervével 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:
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52/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Nagyközség
Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület egyben utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a belső ellenőrzési
tervben szereplő ellenőrzések során működjön közre.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy András Botond jegyző
8.

Együttműködési megállapodás jóváhagyása
hulladékgyűjtés bevezetésére vonatkozóan
Előadó:

a

házhoz

menő

szelektív

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A Zöld Magyarország Hulladékkezelő Kft. keresett meg bennünket
azzal, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést végezne a településen, ingyenesen minden
hónap második szombatján. A cég biztosítja a szelektíven gyűjtött hulladékokhoz a zsákot és a
hulladékot ingyenesen elszállítja. A mellékelt előterjesztésben szerepel az együttműködési
megállapodás tervezete, kérem a képviselő-testületet, hogy azt elfogadni szíveskedjen.
Kossa Lajos polgármester:
Magisztrátusi ülésen is felmerült ilyen igény a lakosság részéről, én úgy gondolom, hogy érdemes
megpróbálni, és ha a lakosság igénybe veszi, akkor sikeres az együttműködés, ha nem, akkor más
formát kell keresni. Mivel ez pénzébe sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak nem kerül,
ezért javaslom a testületnek, hogy fogadjuk el a megállapodást.
Mercsek György a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság egyetért az előterjesztéssel, mert ez egy jó kezdeményezés, próbáljuk meg,
hátha a lakosság megkedveli és élni fog vele.
Kossa Lajos polgármester:
Aki együttműködési megállapodás megkötésével 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:

53/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztésben szereplő tartalommal Együttműködési Szerződést köt a Zöld Magyarország
Hulladékkezelő Kft. vel a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Oldal: 17 / 31

9.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy a Járóbeteg Szakellátó Központ létesítése az Abai
Kistérségben Európai Uniós pályázat támogatási szerződés módosításával legyen szíves
egyetérteni. Annak idején a testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére. Az irányító hatóságtól nemrég kaptunk egy levelet, amelyben valamennyi szerződés
módosítással kapcsolatban is kérik a testület jóváhagyását. Két esetben került sor a támogatási
szerződés módosítására ezidáig, ami semmi másról nem szólt, mint a támogatási szerződés
befejezési időpontjának a módosításáról. Első esetben 2011. december 31-re módosítottuk a
szerződést, második esetben 2012. június 30-ra kértük módosítani a határidőt, mindkettőt
jóváhagyta az irányító hatóság. Kérném, hogy támogassa a testület ezen támogatási szerződés
módosításokat. Aki ezzel 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:

54/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a TIOP-2.1.2-08/12009-0006 azonosító számú a „ Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítése az Abai
Kistérségben” című pályázattal kapcsolatban hozzájárul a 2009. szeptember 10-én megkötött
Támogatási Szerződés 2011. szeptember 20-i, valamint 2012. február 20-i módosításához.
Kossa Lajos polgármester:
Belsőbárándról keresték meg önkormányzatunkat a lakók a szippantott szennyvíz elszállításával
kapcsolatban. A kérésnek a lényege az, hogy ha nincs egy adott cégnek az önkormányzattal
együttműködési megállapodása a keletkezett szennyvíz elszállítására vonatkozóan, akkor nem
vállalja az elszállítást. Az Ózon Kft-től kértünk ajánlatot, mivel nekik van a közelben olyan
lerakó helyük, ahova el tudják helyezni hivatalosan a szippantott szennyvizet. 25.000Ft- ot
kérnek 4,8 m3 –re vonatkozóan fordulónkként. A lakosság ezen együttműködési megállapodás
keretében veheti igénybe ezt a szolgáltatást és az Ózon Kft. részére a lakosoknak kell kifizetnie
ezt az összeget. Aki egyetért azzal, hogy az ajánlatban foglaltak szerint megkössük a szerződést az
Ózon Kft-vel, kérem az 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:

55/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Ózon
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. ajánlatát az Aba-Belsőbáránd településrészen található
kommunális szennyvíz elszállítására és ártalmatlanítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
A Seregélyesi Közoktatási Központtal kell kötnünk egy ellátási szerződést, miszerint az Aba
Sámuel Általános Iskola, valamint a Hétszínvirág Óvoda vonatkozásában a gyógytestnevelési
ellátást mi végezzük. Erre azért van szükség, mert Aba nem ebben a kistérségi társulásban van
intézményi társulást tekintve, azonban ezeket a gyógytestnevelési feladatokat a Seregélyesi
Közoktatási Központtól vesszük igénybe. Aki az előterjesztésben szereplő ellátási szerződéssel
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:

56/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztésben foglalt tartalommal ellátási szerződést köt a Seregélyesi Közoktatási
Központtal az Aba Sámuel Általános Iskola, és a Hétszínvirág Óvoda vonatkozásában a
gyógytestnevelési ellátás biztosítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző:
A Magyar Államkincstár hiánypótlásra kért bennünket az alapító okiratok esetében a
szakfeladatok vonatkozásában. A hiánypótlást elkészítettem, kérem a képviselő-testületet, hogy
azt elfogadni szíveskedjenek.
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 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

57/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium
alapító okiratát 2012. április 23. 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 Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg az Abai
Gimnázium és Kollégium alapító okiratát.
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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:
évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13.

Szakfeladatok (2010.01.01-től érvényes szakfeladatrend szerint) :
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
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 Nemzetiségi 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 Nemzetiségi 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 Nemzetiségi
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
Oldal: 20 / 31

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 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 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával a határozati javaslatnak 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:

58/2012. (IV. 23.) 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. április 23. 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 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
8. A költségvetési szerv vezetője kinevezésének rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCX. törvény (továbbiakban: Ksztv.) rendelkezéseinek megfelelően
nyilvános pályázat alapján, határozatlan időre Aba Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevezi ki.

3.

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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Szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékensége
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
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
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

4.

Az alapító okirat 12. pontjában a „Ktv” kifejezés „Ksztv” –re módosul.

5.

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

A módosítást jóváhagyó határozat száma: 58/2012.(IV. 23.)
Módosítással egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 23.

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

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 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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59/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2012. április 23. 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 Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg a Sárvíz
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát.
2. Az alapító okirat 9.pontja az alábbiak szerint módosul:
9. Telephelyek (címük) valamint a telephelyeken oktatott művészeti ágak és tanszakok
felsorolása:

Telephelyek
ABA

Címe
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8127 Aba, Béke tér 1.

Művészeti ág

Tanszak

szín és
bábművészet

színjáték

zeneművészet

fafúvós, rézfúvós,
vonós és tekerő,
pengetős, népi ének,
billentyűs

táncművészet

néptánc,

ABA

Aba Sámuel Tagiskola 8127 Aba, Szent István
király tér 7.

képző- és
iparművészet

képzőművészeti,
grafika és festészet

ABA

Kultúr Közösségi Ház
8127 Aba, Rákóczi u. 4/b.

zeneművészet

zenekar

ISZKASZENTGYÖRGY

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8.

táncművészet

néptánc

KÁLOZ

Szent István Általános Iskola
8124 Káloz, Szent István tér 9.

képző- és
iparművészet
táncművészet

képzőművészeti,
grafika és festészet
(szünetel)
néptánc

POLGÁRDI

Városi Könyvtár és Művelődési Ház
8154 Polgárdi, Kossuth 126-128.

táncművészet

néptánc,
(szünetel)

SÁRKERESZTÚR

Sárkeresztúri Általános Iskola
8125 Sárkeresztúr, Kossuth út 64.

táncművészet

néptánc,
(szünetel)

képző- és
iparművészet

Grafika és festészet
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SÁRSZENTÁGOTA

Sárszentágotai Általános Iskola
8126 Sárszentágota, Erkel út 14-16.

táncművészet

néptánc (szünetel)

SZABADEGYHÁZA

Művelődési Ház
2432 Szadadegyháza, Szabadság tér 18.

táncművészet

Néptánc (szünetel)

zeneművészet

pengetős

SZABADEGYHÁZA

Kézműves Ház
2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 9.

képző – és
iparművészet

szobrászat és kerámia

SZÉKESFEHÉRVÁR

Tóvárosi Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ltp. Iskola tér 1.

táncművészet

Néptánc (szünetel)

3. Az alapító okirat 10. pontja hatályát veszti.
4. Az alapító okirat 11.pontja az alábbiak szerint módosul
11. Művészeti ágak és tanszakok:
Képzőművészet

képzőművészeti, grafika és festészet,
szobrászat és kerámia,

Táncművészet

néptánc

Zeneművészet

fafúvós, rézfúvós, vonós és tekerő,
pengetős, népi ének, billentyűs

Szín és bábművészet:

színjáték

5. Az alapító okirat 19. pontja hatályát veszti.
6. 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) :
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
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
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
7. Az alapító okirat 23. pontja az alábbiak szerint módosul:
23.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv

8. 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 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

60/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúr Közösségi Ház alapító
okiratát 2012. április 23. 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 Képviselő-testülete 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
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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:
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 szerv 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):
680002 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
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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:
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:
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12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
14. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
13. A módosítást jóváhagyó határozat száma:
Módosítással egységes szerkezetbe foglalva:

60/2012.(IV. 23.)
2012. április 23.

15. 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

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával 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:

61/2012. (IV. 23.) 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
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
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
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000 Takarítás
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813000 Zöldterület-kezelés
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
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 Nemzetiségi 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 Nemzetiségi 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 Nemzetiségi 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 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzetiségi 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
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862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
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
889959 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
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
8 napon belül
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Kossa Lajos polgármester:
Személyi ügyek elbírálása végett kérem a Képviselő-testületet, hogy zárt ülés tartását rendelje el.
Aki ezzel 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:

62/2012. (IV. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fellebbezés megtárgyalása, valamint személyi ügyek
elbírálása 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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