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Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. augusztus 30. napján 13:00
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, 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. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, két képviselőtársunk hiányzik Dr. Pőcze
Ferenc és Kasó László, akik előzetesen jelezték, hogy a mai képviselő-testületi ülésünkön
nem tudnak részt venni. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően
kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.
Tiszteletbeli Abai Polgár cím adományozása Siri Ellen Sletner asszonynak, Norvégia
magyarországi nagykövetének
2.

Pályázat benyújtása szociális ellátások komplex fejlesztésére A Jobb Otthon
Alapítvánnyal közösen

3.

Chartarium Iratrendező és Szolgáltató Kft. megbízása a polgármesteri hivatal 20012008 közötti iratanyagának rendezésével

4.

Megállapodás megkötése a Telenor Magyarország Zrt.-vel

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

Tiszteletbeli Abai Polgár cím adományozása Siri Ellen Sletner asszonynak, Norvégia
magyarországi nagykövetének.

Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy Tiszteletbeli Polgár címet adományozzunk a norvég
nagykövet asszonynak, akinek szeptemberben lejár a mandátuma, és visszautazik hazájába.
Megítélésem szerint abban, hogy a Norvég Alapos pályázatunkat sikeresen be tudtuk fejezni,
nagy szerepe volt annak a látogatásnak, amelyet nagykövet asszony tett nálunk 2009. őszén.
Ezt követően sok segítséget és támogatást kaptunk a nagykövetségtől a projekt megvalósítása
során, továbbá úgy tapasztaltam, hogy nagykövet asszony érzelmileg is kötődött
településünkhöz, ehhez a projekthez. Aki egyetért azzal, hogy Siri Ellen Sletner Asszonynak,
Norvégia magyarországi nagykövetének Tiszteletbeli Abai Polgár címet adományozzunk,
kérem emelje fel a kezét.
1

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

109/2012. (XIII. 30.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba
Nagyközségért kifejtett kimagasló tevékenységének megbecsülése és tisztelete jeléül a
2/1992. (II.15.) számú önkormányzati rendelet alapján SIRI ELLEN SLETNER részére a
TISZTELETBELI ABAI POLGÁR címet adományozza.

2.

Pályázat benyújtása szociális ellátások komplex fejlesztésére a Jobb Otthon
Alapítvánnyal közösen

Kossa Lajos polgármester:
A Jobb Otthon Alapítvány készített elő egy pályázatot, amelyben mi lennénk a gesztor,
Seregélyessel, Sárosddal és a Jobb Otthon Alapítvánnyal hoznánk létre konzorciumot,
maximum 35 milló forintot lehet elnyerni a projekt megvalósítására, ez alapvetően
működésre fordítható költség, 18 hónap a megvalósításának időtartama. A Jobb Otthon
Alapítvány kidolgozott egy olyan mintaprogramot, amely a szociális ellátás
alapszolgáltatásának újraszervezéséről, komplex módon történő biztosításáról szól, ezt
szeretnénk megvalósítani ennek a pályázatnak a keretében. A konzorciumi megállapodást
kell jóváhagyni, a szakmai megvalósító a Jobb Otthon Alapítvány lesz, a pénzügyi
lebonyolítást a hivatal fogja végezni, ez plusz bevételt jelenthet számunkra. A Jobb Otthon
jelezte, hogy a 2013-as évben, amennyiben a pályázat sikeres lesz, az alap normatíva egy
része, amit a szociális feladatok ellátására kapunk, meg is maradhat. Amellett, hogy egy
mintaprogram jöhet létre, pénzügyi megtakarítást is jelenthet számunkra ez a program.
Kérném, hogy támogassuk a pályázat benyújtását. 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:

110/2012. (XIII. 30.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TÁMOP5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására pályázati
konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani a „Jobb Otthon” Szociális és
Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal valamint Seregélyes és Sárosd Nagyközségek
Önkormányzataival közösen Konzorciumi Megállapodás keretében, Aba Nagyközség
szociális ellátásának újraszervezésére és új típusú szolgáltatások bevezetésére.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Jobb Otthon Alapítvány
3.

Chartarium Iratrendező és Szolgáltató Kft. megbízása a polgármesteri hivatal 20012008 közötti iratanyagának rendezésével
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Kossa Lajos polgármester:
A „Vízházra” érvényes vételi ajánlat érkezett, ezért ki kell majd ürítenünk. Jegyző úrral
egyeztettem, célszerű lenne ezt úgy megtenni, hogy a fölösleges iratokat ne kelljen áthozni. A
hivatalban a második emeleten fogjuk kialakítani az irattárat. A Chartarium Kft., ha
megbízzuk, az összes iratot, amely az irattárban található, elviszi, megfelelő módon
szortírozza. Amelyeket a jogszabály előírja meg fogja semmisíteni, amelyeket a Megyei
Levéltárnak át kell adni, azt átadja, hozzánk csak azok fognak visszakerülni, amelyeket itt
helyben kell tárolni. Ez a feladat törvényi kötelezettségünk is. Aki egyetért a megbízási
szerződés megkötésével, 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:

111/2012. (XIII. 30.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az írásos
előterjesztésnek megfelelően megbízási szerződést köt a Chartarium Iratrendező és
Szolgáltató Kft-vel (8000. Székesfehérvár Becskereki u. 44.) a 2001-2008. évi közigazgatási
iratanyagok rendezésére.
Határidő: 2012. szeptember 15.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
4.

Megállapodás megkötése a Telenor Magyarország Zrt.-vel

Kossa Lajos polgármester:
A Telenortól kaptunk egy levelet, ők bérlik jelátadó torony elhelyezése céljából a vízmű
melletti területet. Egy javaslattal keresték meg az önkormányzatot: amennyiben elfogadjuk
az ajánlatukat, akkor 4 évre előre kifizetnék a bérleti díjat, ez 3,5 szerese lenne a 2012. évi
bérleti díjnak, 822.629 Forintot kapnánk egy összegben. Javaslom, hogy kössük meg a
megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.

112/2012. (XIII. 30.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az írásos
előterjesztésnek megfelelően megállapodást köt a Telenor Magyarország Zrt.-vel a
bérbeadott Aba külterület 046/12 helyrajzi számú ingatlan bérleti díjának megfizetésével
kapcsolatban.
Határidő: 2012. szeptember 15.
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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