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Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző
urat, kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, egy képviselőtársunk
hiányzik, Mercsek György, aki a nagy melegre tekintettel rosszul lett, és ezért nem tud részt
venni a testületi ülésen. A mai ülésünk napirendi pontjaira a kiadott meghívónak
megfelelően kívánok javaslatot tenni.
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Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

1.

Beszámoló Aba Nagyközség közbiztonsági helyzetéről

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Dr. Csizek Tibor rendőrezredes urat, a
Székesfehérvári Rendőrkapitányság kapitányát, valamint Füzi Zoltán urat, az Abai Polgárőr
Egyesület elnökét. Mind kapitány úr, mind elnök úr benyújtotta a 2010-es és 2011-es évek
közbiztonsági helyzetével kapcsolatos beszámolókat, amelyeket képviselőtársaim kézhez
kaptak. Arra szeretném kérni kapitány urat és elnök urat is, hogy röviden, néhány szóban
egészítsék ki az írásos beszámolót.
Dr. Csizek Tibor rendőrkapitány:
Tisztelt képviselő-testület, mint azt önök is tudják, Abán 3 körzeti megbízott van a rendőri
állománytábla szerint, de ezt mi elégtelennek tartva plusz egy főt ide vezényeltünk állandó
szolgálatra. Azt nem mondom, hogy ez optimális létszám lenne egy ekkora településen, de
mindesetre előremutató lépés az elmúlt időszakhoz képest. Megszerveztük a körzeti
megbízotti szolgálatot úgymond egy véderőben Seregélyes, Aba, Soponya, Csősz, Tác,
Szabadbattyán, Sárszentmihály vonalban, ahol összehangoltan dolgozik egy körzeti
megbízotti csoport a folyamatos rendőri jelenlét biztosítása érdekében. Ha a
bűncselekmények számát tekintjük az elmúlt két évben, akkor megállapíthatjuk, hogy a
2007-es nagyon rossz évhez viszonyítva, egy kiegyensúlyozottabb időszak következett. A
2010-es, 2011-es nyomozási eredményesség fölülmúlta az előző évekét. A körzeti
megbízottak intézkedését nézve nőtt az elfogások, előállítások száma, a szabálysértési
feljelentések száma ugyanakkor csökkent. Nem elvárás az, hogy jogsértés esetén
szabálysértési följelentést készítsenek, ha figyelmeztetéssel vagy helyszíni bírsággal meg
tudják oldani, akkor azt kell alkalmazzák a munkatársaink. Halálos baleset 2011-es évben
nem volt, tavalyelőtt volt, ha megnézzük az oszlopokat, láthatjuk, hogy jóval kevesebb volt a
balesetek száma is. A körzeti megbízottakat, ha kellett, segítette a Székesfehérvári
Kapitányság állománya közterületi szolgálat ellátásában, és a készenléti bevetési egység is
elég gyakran megjelent a településen. Polgármester úr, ha úgy észlelte, hogy probléma van,
megkeresett engem, s úgy gondolom, minden esetben tudtuk teljesíteni az igényeket.
Köszönetet szeretnék mondani Önöknek az együttműködésért, a polgárőrség vezetőjének
úgy szintén, mert a közös szolgálat ellátása, egymás tevékenységének a segítése nagyon
fontos. Kollégáim most jelentették, éppen ahogy megérkeztem, hogy egy lopásban
intézkedtek, és megtalálták az ügy sértettjét és a kerékpárt, amit az imént tulajdonítottak el.
Füzi Zoltán, az Abai Polgárőr Egyesület elnöke:
Az Abai Polgárőr Egyesületnek a két évre visszamenő beszámolójában a jelentést megtettem,
részletes adatokat szolgáltattunk az elmúlt két esztendőre vonatkozóan, nem sorolnám föl az
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összeset, inkább arra lennék büszke, hogy 2011-ben 20 éves lett az Abai Polgárőr Egyesület,
a korábbi nagyközségi polgárőrség törvénynek megfelelő átalakulása végbement. Nagyon
büszke vagyok azoknak az abai embereknek a munkájára, akik lehetővé tették, hogy a
község egyik legidősebb egyesülete vagyunk, nagyon nagy taglétszámot számoltunk az
elmúlt húsz év alatt, és büszkék lehetünk arra, hogy nem csak felnőtt az Abai Polgárőrség,
hanem meg is érett, jelentős átalakuláson mentünk keresztül, vizsgázott negyvennégy fővel
veszünk részt a közbiztonság óvásában. Két hete kaptuk meg a bíróság legújabb határozatát,
elfogadták az új alapszabály-módosításunkat. Az Országos Polgárőr Szövetség, mely
időközben átalakult köztestületté, szintén megküldte a kivonatát, tehát minden törvényi
feltételnek megfelelünk. Kapitány úrral aláírtuk a legújabb együttműködési megállapodást,
ami szintén törvényi feltétele volt a tevékenységünknek. Szeretném itt is megköszönni
azoknak a kollégáknak és családjuknak a munkáját, akik segítették a tevékenységünket, és
szeretném megköszönni az Aba Közalapítvány támogatását is, amellyel átvészeltük ezt a
nagyon nehéz időszakot, Továbbra is az autó fenntartásával küszködünk, amelynek
megvételéhez kapcsolódó hiteltörlesztésből már csak fél év van hátra, és akkor a miénk lesz
egy 3,5 milliós Suzuki. Elégedettnek kell lennünk, mert jó állapotban van és tudunk vele
járőrözni, vigyáznak rá a kollégák. Több pályázatot is nyertünk tavaly, idén is beadtuk,
kamerarendszerre pályáztunk, rendszámfelismerő rendszerre pályáztunk, új ruházatot
kapunk az idén. Azt gondolom, hogy jó évet zártunk és várjuk a további támogatást,
amennyiben lehetséges, hogy tovább tudjunk dolgozni. Az idén 600.000,-Ft –ot saját
pénzből finanszíroztunk meg, így csak részben tudunk kinn lenni az utcán, de egyre jobban
összehangolt munkát végzünk a rendőr kollégákkal, amikor itt vannak, és amikor pedig meg
nem, mert sajnos nem laknak itt a településen, abban az időszakban mi tartjuk a frontot. Az
ügyeleti telefonunk egyre népszerűbb, nagyon sok hívást kapunk, és ez talán meglátszik a
közrendvédelmi munkában is. Kölcsönös ez a munka, egymásra vagyunk utalva és én
szeretném, ha továbbra is így működne, kérnénk a támogatásukat, a beszámolónk
elfogadását és továbbra olyan jó együttműködést, amely eddig is jellemző volt.
Bor József Dezső képviselő:
Kapitány úr beszámolójában valóban pozitív elmozdulások vannak a 2007-es évhez
viszonyítva, egy-két dolgot szeretnék megkérdezni, illetve megvilágítani. A labdarúgó pályán
automata öntözőrendszer működik. Este 10 óra után azon a részen nagy számban
megjelennek olyan személyek, akik nem a labdarúgással akarnak foglalkozni, hanem az
öntözőrendszerben az utóbbi fél évben két fejet is tönkre tettek, amely által kb. 60.000,-Ft os kár keletkezett. A helyi rendőröknek szóltam, és úgy érzem, hogy kicsit jobban kell majd
ezekre a dolgokra figyelni, mert ha nem lépünk föl ellenük, nem találjuk meg a tettest,
akkor megismétlődhet a rongálás. Nagyon kellemetlen, hogy több helyről hallom, hogy már
Abán is megjelent a kábítószer és a füves cigarettázás, tudják is, hogy kik által, és
közterületen történik az árusítás. Ennek visszaszorítására történik-e valamilyen határozott
fellépés, ez nagyon fontos volna az abai ifjúság és az abai lakosság érdekében. Tudjuk, hogy
ehhez több káros szenvedély is társulhat.
Dr. Csizek Tibor rendőrkapitány:
Az öntöző ügye a körzeti megbízottakra tartozik, a kábítószer nem. Ha pontos jelzést
kapunk, hogy milyen információik vannak, akkor fel fogunk lépni ez ellen.
Füzi Zoltán, az Abai Polgárőr Egyesület elnöke:
A focipályához a szolgálat teljesítése során egy alkalommal, illetve lakossági bejelentésre egy
másik alkalommal mentünk ki. A polgárőrök tetten értek egy fiatal társaságot, tehát neveink
vannak. Gyorsított eljárásban ezt elrendeztük a fiatalokkal, mi is erősíteni fogjuk az ottani
szolgálatot. Remélem, hogy az anyagi problémáink megoldódnak, és többször tudunk kint
lenni. A kábítószerrel kapcsolatban meg kell említeni, hogy nagyon nagy szükségünk lenne
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a szülők segítségére. Én már többször beszéltem erről a korábbiakban, a szülők
odafigyelésére és a nevelésre ugyanúgy szükség van, mint az üldözésre. Mindannyian
felelősek vagyunk, figyeljünk otthon oda a gyerekeinkre, és kérném ebben a szülők
segítségét.
Kasó László képviselő:
Kapcsolódnék ahhoz, amit Füzi Úr mondott. A szülői megelőzésnek nagyon nagy a szerepe,
az iskolában évek óta folyik a DADA program, a tanulók 3-4 éve minden évben
megismerkednek a kábítószer fogyasztás veszélyeivel, mi is bízunk abban, hogy ennek a
munkának meglesz az eredménye. Az Iskolaszék tervezi a szülők akadémiájának a
felújítását, amely egy előadássorozat lenne, ide is lehetne hívni olyan szakembert, aki a
kábítószerrel kapcsolatos veszélyekről tájékoztatná a szülőket. Mind a körzeti
megbízottaknak, mind a polgárőröknek, az iskola és a magam nevében is szeretném
megköszönni, hogy évek óta, így az idei évben is nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk
tőlük különböző iskolai programok zavartalan lebonyolításában.
Kossa Lajos polgármester:
Először is szeretném megköszönni mind a rendőrségnek, mind a polgárőrségnek a
munkáját, valóban így van, ahogy elhangzott én is úgy ítélem meg, hogy bár vannak
problémák, de sokat köszönhetünk a körzeti megbízottainknak, köszönjük a kapitány úrnak
a segítségét, és a polgárőrségnek is az erőn felüli tevékenységét. Olyan helyzetben vagyunk
ma Abán, amelyből reményeim szerint könnyű lesz tovább lépni, ugyanis az az
együttműködés, amely kialakult a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat között
példaértékű. Ezt kellene továbbépítenünk, amelyre nagyon jó esély van, és azok a
problémák, amelyek itt felmerültek és nem merültek fel, de tudjuk, hogy problémák, úgy
gondolom, hogy közös erővel és részben pályázati források bevonásával megoldhatók. Ami
számomra nagyon pozitív visszajelzés az az, hogy nemrég beszélgetve egy társaságban a
körzeti megbízottaink munkáját dicsérték, én úgy gondolom, hogy ez fontos visszajelzés.
Fiatalemberekként kerültek ide Abára, és ez a pozitív visszajelzés arról szól, hogy úgy ítélik
meg az emberek, hogy egyre inkább beilleszkednek a közösségbe, egyre tapasztaltabbakká
válnak és egyre elismertebb a munkájuk a községben. Ez egy jó alap, amelyre lehet építeni a
jövőben, természetesen köszönjük azt is, hogy négy körzeti megbízottunk van, mert ez is egy
fontos alapja annak, hogy ezt a munkát tudják végezni. A rongálások és a betörések
visszaszorítása érdekében mindenképpen ki kell építenünk a köztéri figyelőrendszert, mert
ez visszatartó erő lehet. Másrészt a megelőzésnek, a prevenciónak is fontos szerepe van,
mindannyian tudjuk, hogy kik azok a fiatalok, akik elkövetik ezeket a cselekedeteket, ez nem
csak rendőrségi probléma, széles közösségi összefogásra van szükség ahhoz, hogy az ő
mentalitásuk megváltozzon, de természetesen technikai oldalról, illetve rendőrségi oldalról
mindent meg kell tennünk. A kábítószerrel kapcsolatosan egyetértek azzal, amit
képviselőtársam mondott, ez egyre inkább közbeszéd tárgya a faluban, én is kérném a
rendőrségnek az ilyen jellegű erőteljesebb fellépését. Egyetértek azzal is, hogy ez nem csak a
körzeti megbízottak feladata. Mégegyszer köszönöm a rendőrség segítségét, nem könnyű
éveken van túl Aba, ezért is volt fontos számunkra, hogy a közbiztonság ezekben az években
nem romlott, a polgárőrség pedig, ahogy már jeleztem, erőn felüli munkát végzett, ugyanis
egy éve nem tudtunk önkormányzati támogatást adni az egyesületnek, köszönöm a kitartást
és azt, hogy sikerült a forrásokat pótolni és jól beosztani. Képviselőtársaimat arra szeretném
kérni, hogy amikor megköszönjük mind a rendőrség, mind a polgárőrség tevékenységét
határozatban döntsünk arról is, hogy a polgárőrséget támogatásban részesíti az
önkormányzat. Az adósságrendezés befejeződött, van a költségvetésünkben erre forrás. Azt
szeretném kérni, hogy 200.000,-Ft támogatást biztosítsunk a polgárőrség számára. A
határozati javaslatom a következő: Aba Nagyközség Képviselő-testülete a nagyközség
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a
Székesfehérvári Rendőrkapitányság valamint az abai körzeti megbízottak és az Abai
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Polgárőr Egyesület tagjai részére a 2010-2011-es években végzett munkájuk elismeréséül.
Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

73/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a Székesfehérvári Rendőrkapitányság
valamint az abai körzeti megbízottak és az Abai Polgárőr Egyesület tagjai részére a 20102011-es években végzett munkájuk elismeréséül.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 200.000,-Ft támogatást nyújtsunk az Abai Polgárőr Egyesület
részére, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

74/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Abai Polgárőr Egyesületet 200.000,Ft azaz kettőszázezer forint egyszeri támogatásban részesíti. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
2.

Védőnői álláshely helyettesítéssel történő betöltése

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Fodorné Farkas Brigittát, akitől 2012. április 12-én
kaptam egy levelet, amelyben arról tájékoztatott, hogy védőnőként szeretne elhelyezkedni
Abán. Jelenleg Székesfehérváron laknak, de hamarosan Sárszentágotára költöznek, és
amennyiben foglalkoztatni tudjuk, szívesen betöltené az álláshelyet. Elküldött egy
önéletrajzot is, ezt követően személyesen is találkoztunk. Mivel az egyik védőnői
álláshelyünkön Gelencsér Zoltánné éppen Gyeden, Gyesen van, ezért egyeztetve az
orvosainkkal és a másik körzet védőnőjével, aki jelenleg helyettesítéssel látja el ezt a védőnői
körzetet is, szeretnénk kérni a képviselő-testülettől, hogy bízzuk meg Fodorné Farkas
Brigittát a védőnői teendők elvégzésével addig, amíg Gelencsér Zoltánné visszajön. Ez nem
fog plusz kiadással járni a képviselő-testület számára, mert egyrészt ezidáig is helyettesítési
díjat fizettünk, amely meg fog szűnni és át tudjuk csoportosítani, másrészt a Munkaügyi
Központtól a Start program keretében is kapunk támogatást a foglalkoztatáshoz. Ezen kívül
nekem még nagyon szimpatikus volt az önéletrajzban az, hogy Fodorné Farkas Brigitta
amellett, hogy elvégezte a védőnőképzőt, több olyan végzettséggel is rendelkezik, amelyek a
jövőben fontosak lesznek Abán. Többek között magyar népi gyógyászat, egészségfejlesztő
terapeutaképzésen vett részt. Én abban bízom, hogy ezeken a területeken is tudja majd
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hasznosítani a képzettségét és a tudását. Szeretném megkérni, hogy néhány szóban
mutatkozzon be a testületnek, de mielőtt ezt megtenné, kérem a jegyzőkönyv számára is
jelezze, hogy hozzájárul a pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához.
Fodorné Farkas Brigitta:
Hozzájárulok.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.
Fodorné Farkas Brigitta:
Fodorné Farkas Brigitta vagyok, Abán voltam védőnőgyakornok Kasó Piroskánál. Ez volt az
első találkozásom Abával, Sárszentágotán nőttem fel, onnét költöztünk el Székesfehérvárra.
Két felnőtt gyerekem van, a védőnői szakmában ugyan az utóbbi időben nem dolgoztam, de
az egészségmegőrzés területén igen, és most, hogy anyaként már nincs olyan nagy szükség
rám, úgy gondoltam, hogy ismét védőnőként hasznosíthatnám azokat a tapasztalataimat és
tudást, amelyet megszereztem az elmúlt években. Abához részben a gyakorlatom miatt
kötődöm, másrészt remélhetőleg hamarosan Sárszentágotára fogunk költözni. Nagyon
örülnék, ha az abai emberek befogadnának, elfogadnának és a faluközösség hasznára
tudnék válni, mindenkinek a megelégedésére.
Varga Istvánné képviselő:
Tisztelt Képviselő-testület! A magam részéről természetesen támogatom Fodorné Farkas
Brigitta jelentkezését. Köztudott hogy Szűts Szabolcsné egyedül látta el az egész településen a
védőnői feladatokat, emiatt egy-két éve elég leterhelt volt, ezért nagy segítség az új védőnő
munkába állása.
Kossa Lajos polgármester:
A határozati javaslatom a következő: Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az Aba II. számú védőnői körzetben a védőnői feladatok
ellátásával helyettesítéssel Fodorné Farkas Brigitta 8000 Székesfehérvár, Zobori út 49/B
szám alatti lakost bízza meg 2012. július 1. napjától határozott időre (Gelencsér Zoltánné
Gyed/Gyes idejére). A védőnő illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján 148.900,-Ft-ban határozza meg a képviselő-testület. Aki ezzel
egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

75/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba II. számú
védőnői körzetben a védőnői feladatok ellátásával helyettesítéssel Fodorné Farkas Brigitta
8000 Székesfehérvár, Zobori út 49/B szám alatti lakost bízza meg 2012. július 1. napjától
határozott időre (Gelencsér Zoltánné Gyed/Gyes idejére). A védőnő illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 148.900,-Ft-ban
határozza meg a képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
Gratulálok és jó munkát kívánok.
Fodorné Farkas Brigitta:
Köszönöm a bizalmat.
3.

Aba Sámuel Tagiskola vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntem körünkben Fábián Juditot, aki a pályázatát benyújtotta a vezetői
álláshelyre, valamint Szilasy László urat, a Perkáta - Nagykarácsony – Aba Általános
Művelődési Központ vezetőjét, aki a testületi döntést követően majd a pontot felteszi az i-re,
és a végső döntést meghozza a tagintézmény-vezetői álláshely betöltésével kapcsolatban.
Mielőtt a pályázatra rátérnénk, én a pályázat előzményeiről szeretnék rövid tájékoztatást
adni. A pályázat kiírására azért került sor, mert Kasó László igazgató úr 21 éves igazgatói
munka után az év elején, élve a törvény adta lehetőséggel, a 62 életévét betöltve április 2-án
jelezte felém illetve az ÁMK vezetője felé, hogy nyugdíjba szeretne menni. Szilasy László
igazgató úr határozatban hozzájárult ehhez, így Kasó László 2012. április 21-től a
felmentési idejét tölti, az utolsó munkanapja 2012. június 20-a lesz, augusztus 22-ig a
szabadságát tölti, és az azt követő 4 hónapban pedig a törvény adta 4 hónapos felmondási
idejét tölti, december 22-től pedig megkezdi jól megérdemelt nyugdíjas éveit, amelyek
reméljük, hogy nem csak pihenéssel telnek számára, hanem az iskoláért és a közösségért
folytatott munkával is. Az igazgató úr munkáját csütörtökön szeretném majd méltatni az
összevont pedagógus napi ünnepségen, de itt is szeretném kiemelni, hogy 21 évig volt az
Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója, 43 évig tanított az abai iskolában. 1969-ben kezdte
a pályafutását tanítóként, tanárként végig hűséges maradt az abai intézményhez, és úgy
gondolom, hogy méltó befejezése ennek a 43 évnek ez a tanév. A határozat értelmében
Szilasy László igazgató úr a testülettel egyeztetve kiírta az Aba Sámuel Tagiskola vezetőiálláshelyére vonatkozó pályázatot. A pályázati kiírást megjelentették, a határidőig egy
pályázat érkezett, Fábián Judit, a tagiskola jelenlegi tagintézmény-vezető helyettese nyújtotta
be. A pályázat elbírálása a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént, Szilasy László
igazgató úr írásban adott tájékoztatást mind a képviselő-testület, mind jegyző úr számára.
Mind formailag, mind tartalmilag a pályázat megfelel az előírásoknak, a törvényi,
jogszabályi feltételeknek, Fábián Judit pályázata alapján és egyéb feltételek alapján is a
tagiskola tagintézmény-vezető álláshelyét betöltheti. Az iskolában is megtörtént a pályázat
elbírálása, a közalkalmazotti tanács tagjai megismerték Fábián Judit pályázatát, az
álláshelyre pályázót alkalmasnak találják és egyhangúlag támogatják. A Diákönkormányzat
szintén megtárgyalta Fábián Judit pályázatát, vezető szerve, a szenátus tagjai szintén
támogatják és elfogadásra javasolják a tagintézmény-vezetői pályázatot. Az Aba Sámuel
Tagiskola június 5-én megtartott alkalmazotti értekezletén 56-an vettek részt, nyílt
szavazással mind az 56 fő támogatta Fábián Judit vezetői megbízását, ezt megelőzően június
4-én került sor a rendkívüli nevelőtestületi értekezletre, ahol a részt vevő 39 fő titkos
szavazással szavazott Fábián Judit pályázatáról, 35 fő támogatta, 4 fő nem támogatta a
pályázatot, ez 89,7 %-os támogatási arány. Az Iskolaszék illetve a szülői munkaközösség
szintén megismerte a pályázatot, megtárgyalták és a következő véleményt alakították ki:
Fontosnak tartjuk, hogy az iskolával kapcsolatos külső elvárásokat és belső célokat közelíteni
igyekszik egymáshoz, ezáltal megteremti az iskola iránti bizalmat, mely áthatja a helyi
közösséget. Támogatjuk, hogy a tananyag centrikus oktatást fel kell váltani a kompetenciák
fejlesztésének az ismeretek elsajátítása közbeni fejlesztő gondolkodással, kreativitással,
problémamegoldással. Nagy örömünkre szolgál, hogy az általa elképzelt iskola
gyermekközpontú, ahol a hagyomány ötvöződik az új oktatási irányzatokkal, bízunk benne,
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hogy ezáltal az iskola valóban az életre készít majd fel, az életben való boldoguláshoz, a
teljesebb felnőtt élet megvalósításához nyújt majd támogatást diákjainak. Mint szülői
munkaközösségi tagok a pályázatot támogatjuk és megvalósításához sok szerencsét
kívánunk. Az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága a mai
napon tárgyalta a pályázatot, mielőtt azonban átadnám a szót a bizottság elnökének,
megkérném Fábián Juditot, hogy néhány szóban tájékoztassa a testületet, illetve a
közvéleményt arról, hogy melyek voltak pályázatának azok a fő pontjai, amelyek ekkora
támogatottságra találtak, mind az iskolán, mind a közösségen belül, és amelyek alapjaiban
fogják meghatározni az abai iskola következő 5 évét, de mielőtt ezt megtenné, kérném, hogy
a jegyzőkönyv számára is jelezze, hogy hozzájárul a pályázatának nyílt ülésen történő
tárgyalásához.
Fábián Judit:
Hozzájárulok.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.
Fábián Judit:
Mivel Abán az oktatás kiemelt szerepet játszik, hiszen az óvoda, az általános iskola, a
művészeti alapiskola és a gimnázium egy jól kigondolt koncepció mentén dolgozik, amely
egységbe próbálja fogni az oktatást, ezért tudom, hogy nem könnyű feladatot vállal az, aki
megpályázza ennek a nagy létszámú intézménynek a vezetését, hisz majdnem 540 gyerek
jár az iskolánkba, és közel 50 pedagógus van a tantestületben. Én úgy gondolom, hogy azok
a lehetőségek, amelyeket Abán korábban megkaptam azáltal, hogy a Kultúr Közösségi
Házban, illetve a Tanka János Nagyközségi Könyvtárban végzett munkám során sok
emberrel, közösséggel, egyesülettel megismerkedhettem, kellő alapot teremtettek ahhoz,
hogy ebben az új feladatkörben is sikeresen tudjak teljesíteni. Több éve zajlik már a
kompetencia alapú oktatás, amely az ismeretek helyett a képességek fejlesztésére helyezi a
hangsúlyt, ennek a folyamatnak az egyik újabb sikere, hogy a Perkáta-Nagykarácsony-Aba
ÁMK-val közösen megnyertük a referencia intézményre irányuló pályázatot is. Sok
tanfolyamon vettünk részt a pedagógusokkal, a gyerekek is sokat fejlődtek, bár az igazi
eredmények szerintem a jövőben várhatók. A fő feladatunk az lesz, hogy a pedagógusok
szemléletét is átalakítsuk, amely nem igazán az IKT-s eszközök használatára fog vonatkozni,
hanem arra, hogy milyen is abai pedagógusnak lenni. Abán nagy hagyománya van az
oktatásnak, mást várnak el a szülők, a fenntartó és a gyermekek is az itt dolgozó
pedagógusoktól. Ha igazán sikerül az ő munkájukat is megismertetni, illetve sikerül őket
ráébreszteni arra, hogy mennyire jó egy közösségben élni, egy közösségért tenni, és részt
venni a különböző közösségi programokban is, akkor a szülőknek is más lesz a hozzáállása
az iskolához, illetve a gyermekek is máshogy fognak nézni a pedagógusokra. Én tizennyolc
éve dolgozom itt az iskolában és a régi felvételeket nézve úgy gondolom, hogy nagyon sok
programot szerveztünk a diákoknak és nagyon jó diákélet volt itt a régebbi időkben is. Most
is igyekszünk, de a korábbi lelkesedés egy picit hiányzik az emberekből, ami lehet, hogy a
nehéz gazdasági helyzet miatt is van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó dolog van, amit
tovább kell vinnünk, és változtatnunk is kell, de azt csak közösen lehet szülővel,
fenntartóval és a pedagógusokkal együtt. Szeretném megköszönni Kasó László igazgató
úrnak az eddigi munkáját és segítségét, illetve a perkátai igazgató úrnak is, hiszen azáltal,
hogy társultunk, olyan lehetőségek kerültek a kezünkbe a pályázatok által, amelyekkel
sokkal hatékonyabban tudjuk megtartani az iskolai tanórákat, illetve nagyon sok segítséget
kaptunk a mindennapi adminisztratív dolgokkal kapcsolatban is.
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Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
Elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Oktatási, Kulturális, és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta Fábián Judit pályázatát. Fábián Judit 1994-ben, 18 éve érkezett Abára, az abai
általános iskolában kezdett tanítani, 2002-ben Abai Kultúráért és Közösségért Díjat kapott
jó munkája elismerése képpen, 2008-tól a Kultúr Közösségi Házat vezeti, és 2009-től az Aba
Sámuel Általános Iskola igazgató-helyetteseként tevékenykedik. Tehát mindenféleképpen
van rálátása az abai oktatásra és nevelésre, így a pályázatában leírt helyzetelemzés, tárgyi,
személyi feltételek reálisak. A bevezetőjében említi, hogy minden iskola kiváló iskola,
nyilván akkor, ha az iskola iránti bizalom megvan, ha a külső elvárások, a társadalom, a
község és a szülők részéről és a belső célok, amelyeket az intézmény megfogalmaz,
közelítenek egymáshoz. A rövid távú célok között említi, hogy mindenki tisztában legyen
azzal, hogy a Nemzeti Alaptanterv bevezetése milyen változásokat idéz elő az oktatásban.
Erkölcstan bevezetése azoknak, akik nem járnak hitoktatásra, a mindennapos testnevelés
bevezetése az egy, öt és a kilencedik évfolyamon, mindennapos művészeti nevelés 1-6
évfolyamon, az idegen nyelvtudás elérendő szintje a nyolcadikban az alapfokú nyelvvizsga.
Nagyon fontos, hogy tisztában van a pályázó azzal, hogy takarékosságra van szükség az
oktatásban, ezért két első osztállyal tervez a jövő évtől, fontosnak tartja a pályázatok írását,
és a pályázatokból szerzett plusz pénzekkel szeretné az oktatást és a nevelést segíteni. A
pályázata végén változásokról beszél, a változásoktól nem kell félni, írja a pályázó. A
változásokat indokolja egyrészt maga a személy is, nyilván mindegyik személy más és más,
indokolja, hogy új köznevelési törvényt fogadott el az országgyűlés, indokolja az is, hogy Aba
várossá válása más köznevelést, oktatást igényel. Nyilván az iskolának ezentúl is
gyermekközpontúnak kell lenni, az életre kell nevelnie, de fontos, hogy érezze jól magát a
gyermek és nem utolsó sorban a pedagógus az intézményben. Ha ezek a célok
megvalósulnak, biztos, hogy az abai iskola még tovább fog fejlődni, még többen fogják
szeretni és még többen választják a szülők közül is az abai iskolát. Az Oktatási, Kulturális és
Civil Kapcsolatok Bizottsága úgy döntött, hogy Fábián Judit rendelkezik a pályázatban
leírtak megvalósításához szükséges tettrekészséggel, elhivatottsággal és egyhangúlag
elfogadásra javasolja a pályázatát képviselő-testületnek.

Kasó László képviselő:
Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt polgármester úr! Engedjék meg, hogy először is
megköszönjem a méltató szavakat, de azt hiszem, van ennél egy fontosabb dolog, ami miatt
itt vagyunk, hiszen az iskolának új vezetőt kell választani, a képviselő-testületnek ma
döntenie kell. Sok minden elhangzott, én csak egy-két dologgal egészíteném ki. Tizennyolc
évvel ezelőtt a Bajai Tanítóképző Főiskola elvégzése után érkezett Fábián Judit az iskolába,
mint pályakezdő tanító. Akkor már én voltam az igazgató, én alkalmaztam az abai
iskolában, az évek során szakmailag mindig képezte magát, elvégezte a magyar szakot,
közoktatás vezetői szakot és egyetemi végzettséget is szerzett a Veszprémi Egyetemen, tehát
úgy gondolom, hogy szakmailag maximálisan megfelel, végzettséget nézve is maximálisan
megfelel az előírásoknak. Az iskolában az úgynevezett ranglétrát, illetve „szamárlétrát”
bejárta, különböző vezetői posztokon dolgozott, munkáját mindig tisztességesen,
becsületesen végezte, volt munkaközösség vezető, harmadik éve pedig igazgatóhelyettesként, illetve az idén tagintézmény-vezető helyettesként dolgozott mellettem. Nagyon
sok időt töltöttünk együtt az irodában, kölcsönösen megismertük egymást. Én már évek óta
figyelemmel kísértem a kolléganőnek a munkáját és örömömre szolgált, amikor megtudtam,
hogy megpályázza az igazgatói, illetve tagintézmény-vezetői állást. Én mind emberileg, mind
szakmailag olyan embernek illetve olyan pedagógusnak tartom, aki képes lesz arra, hogy
vezesse az iskolát. Nincs könnyű helyzetben, a közoktatásban bekövetkező változásokat még
nem ismerjük, csak sejtjük, egy biztos, könnyebb nem lesz a munka, alkalmazkodni kell az
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új kihívásokhoz, alkalmazkodni kell az új módszerekhez. Divatos kifejezés most a
kompetencia alapú oktatás, ez egy nagyon jó dolog, nagy lehetőségek vannak benne, most
már harmadik éve csináljuk, és az iskola idei évi eredményei is azt mutatják, hogy érdemes
ezzel foglalkozni. Nyilván a régi dolgok között is vannak olyanok, amelyek hasznosak,
hasznosíthatók. Tehát arra azért célszerű figyelni, de én, ahogy a kolléganőt ismerem,
figyelni is fog, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket azért ne öntsük ki. Én a magam nevében
sok sikert kívánok neki, kívánom, hogy éljen a lehetőségekkel. Senki sem születik vezetőnek,
egyrészt meg kell tanulni sok mindent, másrészt olyan adottságokkal is kell hogy
rendelkezzen az ember, amelyek erre képessé teszik, nagyon fontos az, hogy kik állnak
mögötte, milyen közösségek támogatják, ezért is jó, hogy a sok közösség, akiket a
polgármester úr megemlített, mind megtárgyalták, mind igennel szavaztak, minden említett
közösség a jelölt mögé állt, ez később, amikor nehéz helyzetbe kerül, mindig erőt fog neki
jelenteni, ha tudja azt, hogy kik állnak mögötte. Gratulálok és részemről maximálisan
támogatom a pályázót.
Varga Istvánné képviselő:
Szeretném elmondani, hogy Fábián Judittal már 1994-ben megismerkedtem szülőként, a
lányomnak a tanítója volt az első évben, amikor ide került, soha nem felejtem el azt az
időszakot. Azután, ahogy teltek az évek, különböző közösségi szinteken mindig ott volt Judit,
mindig találkoztunk, és emberileg is jó kapcsolat alakult ki köztünk. Mint óvodavezető a
Kultúr Közösségi Ház vezetőjeként kerültem vele közelebbi kapcsolatba, amikor iskola
igazgató-helyettes lett, akkor pedig nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki köztünk. Nagyon
jó szakmai háttérrel rendelkezik, ahogy az igazgató úr is említette, nagyon sok olyan
szakképesítést szerzett, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy ellássa ezt a feladatot.
Fontosnak tartom, és ezt szeretném kiemelni, hogy a fenntartói elvárásokat, a szülői
elvárásokat és a gyerekek elvárásait közelíteni szeretné. 18 éve ebben a nevelőtestületben
dolgozik, úgy gondolom, hogy jól megismerte a munkatársait, és majd tudni fogja, hogy
kinek milyen feladatot kell adnia. Azt kívánom, hogy ebben a munkában sok örömét lelje,
nem könnyű ma vezetőnek lenni. Nagyon sokfelé meg kell majd felelni, és ehhez az
alkalmassága megvan, kívánom, hogy ezzel tudjon úgy élni, hogy mindenki megelégedésére
legyen. Ehhez nagyon jó egészséget, nagyon sok erőt kívánok és kitartást, és akkor tényleg
Abának a jövőre nézve is egy olyan igazgatója lesz, aki méltó lesz ahhoz a jövőképhez,
amelyet immáron jó pár éve a kerekasztalnál leegyeztettünk és célként kitűztünk, hogy az
óvoda, az iskola, a művészeti alapiskola és a gimnázium egyfelé vigye a gyerekeket, hogy
teljes emberré váljanak és ezt boldogan tegyék meg. Még egyszer sok sikert kívánok.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Az Iskolaszék és a szülői szervezet által kialakított véleményünket polgármester úr
tolmácsolta, ezt nem ismételném meg Önöknek. A magam részéről Fábián Juditnak kitartást,
jó egészséget, erőt kívánok a pályázata megvalósításához , és egyúttal szeretném felajánlani,
úgyis mint az Iskolaszék vezetője, úgyis mint képviselő és az oktatási bizottság tagja, ha a
program megvalósításában bármiben segíteni tudok, akkor számíthat rám.
Kossa Lajos polgármester:
Én úgy gondolom, hogy ennek a pályázatnak a legnagyobb erőssége az, hogy egy olyan
ember írta, aki nem csak rálát az abai iskolára, hanem együtt is él az abai iskolával illetve az
abai közösséggel. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy annak a munkának, amelyet igazgató
úr elkezdett, és amelynek az alapjait az ő vezetésével az Aba Sámuel Általános Iskola lerakta
az elmúlt 21 évben, amely megítélésem szerint egy nagyon komoly ívet mutat, ennek a
szerves folytatása van ebben a pályázatban. Az előzményeket tekintve örülök annak, hogy
mind az iskolán belül, mind az iskolát támogató szervezetek egyértelműen támogatják ennek
a programnak a megvalósítását. Én is úgy gondolom, hogy ez a megvalósítás során komoly
erőt kell, hogy adjon, annál is inkább, mert igazgató úrral egyetértek abban, hogy nem
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könnyű időszakot él át a magyar közoktatás, és azon belül az abai közoktatás sem. Én hiszek
abban, hogy olyan alapokkal rendelkezünk, amelyek biztonságosan kormányozzák majd az
iskola hajóját azon a bizonyos tengeren, amely nem lesz csendes az elkövetkező
hónapokban. Én örülök annak is, hogy igazgató úrnak sikerült megtalálni azt az utódot,
akinek személyével a közösség is egyetért, és aki egészen biztos, hogy méltó követője lesz
annak a 21 éves munkának, amely az Aba Sámuel Általános Iskolát jellemezte az elmúlt
időszakban. Jómagam is csak azt tudom kívánni, hogy legyen erő, kitartás, de emellett én
még derűs lelket is kívánnék Fábián Juditnak. A legnehezebb időkben is a derű sugározzon
és akkor biztos, hogy minden problémán fölül fogunk kerekedni, magam személyesen is,
mint polgármester is és mint szülő is maximálisan támogatom ezt a programot, ezt a
pályázatot. Jómagam is fölajánlom a segítségemet ahhoz, hogy ebből a programból valóság
legyen. Aki támogatja Fábián Judit pályázatát és egyetért az Aba Sámuel Tagiskola vezetői
álláshelyére történő kinevezésével, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
76/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Sámuel
Tagiskola tagintézmény-vezetői álláshelyére benyújtott pályázatot és egyetért Fábián
Juditnak az Aba Sámuel Tagiskola tagintézmény-vezetői álláshelyére történő kinevezésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szilasy László a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK igazgatója:
Egy évvel ezelőtt ültünk együtt Perkátán egy közös testületi-ülésen, ahol a PerkátaNagykarácsony-Aba Társulás létrehozásáról volt szó, és ma már ott tartunk, hogy
tagintézmény-vezetőt kell választanunk. Elsősorban Laci bácsinak szeretném megköszönni
ezt az elmúlt évet, hiszen én Abán vele kerültem munkakapcsolatba legszorosabban. Judittal
is volt módom találkozni, azóta már lazult is a viszonyunk, mert össze is tegeződtünk egy
intézményi fesztiválon, amit Perkátán sikerült megrendezni. Számomra az elmúlt egy évben
soha nem merült fel, hogy probléma lenne a döntésekben Abán. A jogszabályok értelmében
a fenntartói döntés vélemény-nyilvánítás volt, természetesen tiszteletben tartva az abai
szervezeteknek és az abai önkormányzatnak a döntését, ki fogom nevezni Fábián Juditot
tagintézményi vezetővé és arra kérem őt, hogy Laci bácsihoz hasonlóan nekem ne legyen
felelősségi problémám az abai döntésekkel kapcsolatban, amit én úgy gondolom, hogy
teljesíteni is fog. Hamár a hajóról volt szó, akkor én egy katamaránhoz hasonlítanám a mi
társulásunkat, ez három részből áll, két oldalsó és egy középső részből. A hullámzó tengert a
katamarán azért elég jól elviseli, ritkán borul fel az ilyen típusú hajó, reméljük, hogy így
lesz ez a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Társult Intézménnyel is a jövőre tekintettel. Szinte
mindenki megemlítette a kompetencia alapú oktatás fontosságát. Örömmel tájékoztatok
mindenkit, hogy megjelent az újabb kompetencia oktatással kapcsolatos pályázat,
megpróbáljuk megcélozni a 250-300 milliót Ft támogatás elnyerését. Ha ez a pályázat
sikeres lesz, akkor a most futó referenciapályázatot is figyelembe véve én azt gondolom,
hogy a három település oktatási intézményei elég biztos szakmai alapokon fognak állni. Azt
biztosan tudjuk, hogy a 2012/13-as tanévet ebben a formában végig tudjuk vinni. A
köznevelési törvényben nem találtam olyan részt, amely tiltaná a társulásokat. Fábián
Juditnak én is azt kívánom, hogy vigye tovább azt az örökséget, amelyet Laci bácsi tett le az
asztalra, és biztos, hogy fiatal vezetőként van mit fejleszteni is az örökségen, hiszen most
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már kissé más időket is élünk. Köszönöm, hogy meghallgattak és természetesen teljesíteni
fogom, amit rám kirótt a sors.
Kossa Lajos polgármester:
Én is szeretném megragadni az alkalmat, hogy polgármesterként, az önkormányzat
vezetőjeként és személyesen is ismételten a nyilvánosság előtt is kifejezzem a köszönetemet
Szilasy László igazgató úrnak, de nemcsak neki, hanem a Perkátai Önkormányzatnak,
polgármester úrnak, képviselő-testületnek, jegyző úrnak az elmúlt egy éves
együttműködésért. Már a tavalyi eredmények megerősítése is visszaigazolja, hogy egyrészt jó
döntést hozott Aba képviselő-testülete 2011. májusában, de hozzá szeretném tenni, hogy a
perkátai testület is jó döntést hozott akkor, amikor villám gyorsan hozzájárult Aba
csatlakozásához a Perkáta-Nagykarácsony ÁMK-hoz. Tudnia kell mindenkinek, hogy az idei
éves költségvetésünkben az óvoda és az iskola tekintetében ez a társulás közel plusz 100
millió forintot jelent. Nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy mit jelentene a 100
millió forint hiánya Aba költségvetéséből. Ez a plusz társulási támogatás hozzájárult ahhoz,
hogy az elmúlt egy évben, és a következő egy évben is biztos működési alapokat tudjunk
biztosítani az iskola és az óvoda esetében. Emellett megismerve a perkátai iskola és a
perkátai önkormányzat mentalitását, hozzáállását, a Fejér Megye Hírlapnak adott interjú
keretében annak a reményemnek adtam hangot, hogy nem csak a plusz pénzekről fog szólni
ez az együttműködés, hanem látva azt, hogy hasonló kreativitás jellemzi a perkátai
intézményt, mint az abai intézményeket, ez közös pályázati lehetőségekben is meg fog
jelenni. Azt hiszem, hogy mindkét intézményvezetőnk meg tudja erősíteni, hogy az elmúlt
egy év ezt a pozitív várakozást maximálisan igazolta. Több közös pályázaton vagyunk túl,
jönnek az újabb pályázatok nem csak az iskola esetében, hanem az óvoda esetében is, tehát
nem hogy törés történt volna az abai intézmények életében, hanem egy olyan ívre sikerült
ráállnunk, amely mindenki számára reményt keltő. Köszönet ezért igazgató úrnak, köszönet
a perkátai önkormányzatnak. Bízom abban, hogy függetlenül a törvényi változásoktól ezen
a katamaránon, ezen a hármas hajón jó néhány évig együtt fogunk még evezni a közoktatás
tengerén. Jó együttműködést kívánok az új tagintézmény-vezetőnkkel is.

Kossa Lajos polgármester 5 perc szünetet rendelt el.
4.

Tájékoztató az adósságrendezési eljárás befejezéséről és az azzal kapcsolatos
teendőkről, az Egyezségi Megállapodás végrehajtásához szükséges döntések
meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Pinkáné Surányi Editet, a Mátraholding Zrt.
képviseletében, már nem mint pénzügyi gondnok asszonyt, ugyanis a bíróság az
adósságrendezési eljárás befejezésével egyidejűleg a példaértékű munkájának elismerése
képpen felmentette a pénzügyi gondnoki teendői alól. Hozzá szeretném tenni, hogy a
képviselő-testület és a hitelezők a Mátraholding Zrt-t, illetve őt bízták meg az Egyezségi
Megállapodás végrehajtásának ellenőrzésével, tehát ilyen tisztségében továbbra is részt vesz
az önkormányzat munkájában. Képviselőtársaim egy elég vaskos anyagot kaptak készhez,
amely alapján jól végigkövethetők mind a kilenc hónapnak a történései, amelyek az
önkormányzatunk életét jellemezték az elmúlt időszakban. Aba Nagyközség képviselőtestülete 2011. augusztus 11-i ülésén kezdeményezte az adósságrendezési eljárás
megindítását, amelyet a Bíróság elrendelt, és a Cégközlönyben 2011. augusztus 19-én közzé
is tett. Az adósságrendezési eljárás hivatalos kezdő időpontja ez volt, én úgy gondolom, hogy
példaértékű módon gyorsan sikerült befejeznünk az adósságrendezési eljárást, a
Székesfehérvári Törvényszék a pénzügyi gondnok asszony által beadott anyagokat
megvizsgálva 2012. május 7-i végzésében megállapította, hogy a benyújtott anyagok, illetve
a hitelezőkkel kötött egyezségi megállapodás megfelel az adósságrendezésről szóló
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törvényben foglalt feltételeknek, így az Abai Önkormányzatnál lefolytatott adósságrendezési
eljárást befejezettnek tekinti. Ez a bírósági végzés május 8-án megjelent a cégközlönyben,
ezzel hivatalosan is lezárult az adósságrendezési eljárás. Természetesen még további
feladataink vannak, ugyanis az adósságrendezési eljárást egyezséggel sikerült lezárnunk ,
így a képviselő-testületnek feladata az, hogy az egyezségi megállapodásban foglalt
kötelezettségeket teljesítse, amelyeknek egy része már megtörtént az elmúlt időszakban, és
nagyon bízunk abban, hogy a következő hónapokban a második részét is tudjuk ezen
feladatoknak teljesíteni, és így a végrehajtás tekintetében is le tudjuk zárni az
adósságrendezési eljárást. Néhány gondolatot szeretnék elmondani arról, hogy mi is a
tanulsága az elmúlt kilenc hónapnak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az
adósságrendezési eljárás bizonyította azt a tényt, amelyet mi folyamatosan állítottunk az
eljárás megindítása előtt, melynek a lényege az volt, hogy Aba nagyon komoly likviditási
problémáját nagy részben a szennyvízberuházás kapcsán kialakult anomáliák okozták. Bár
nem voltunk könnyű pénzügyi helyzetben, de ezen anomáliák nélkül megoldható lett volna
probléma. Az az egyezségi megállapodás, amelyet sikerült megkötnünk, ezen állításunkat
igazolja. Ez nagyon fontos azért is, mert nem csak jogilag zártuk le az adósságrendezési
eljárást, hanem megítélésem szerint egy olyan egyezségi megállapodást tudtunk kötni a
hitelezőinkkel, amely egyezségi megállapodás anyagilag, erkölcsileg is vállalható, az
önkormányzat és a faluközösség számára is erkölcsi elégtételt jelent. Természetesen ahhoz,
hogy egyezséggel tudtuk lezárni az adósságrendezési eljárást, több tényező is szükséges volt,
egyrészt szükséges volt az, hogy komoly támogatást, segítséget kaptunk az adósságrendezés
hónapjaiban a Belügyminisztériumtól a benyújtott pályázataink alapján, amelyek jelentős
mértékben járultak ahhoz hozzá, hogy mind a dolgozók felé fennálló személyi jellegű
tartozásainkat, mind pedig a hitelezőink felé fennálló tartozásainkat jelentős mértékben ki
tudtuk elégíteni. A személyi jellegű tartozásainkat teljes mértékben megfizettük, a benyújtott
egyéb hitelezői igények esetében is nagyon komoly mértékű megtérülésről beszélhetünk.
Hozzájárult a sikerhez az is, hogy a hitelezőink nagy többsége pozitívan, konstruktívan állt a
problémához, nyitottak voltak az önkormányzat által javasolt megoldások irányába, ezáltal
sikerült olyan megállapodást kötnünk, amely az ő hitelezői igényük megtérülését is jelentős
mértékben lehetővé tette. A siker harmadik tényezője megítélésem szerint a kijelölt pénzügyi
gondnok cég, a Mátraholding Zrt., illetve annak a személyes képviselője Pinkáné Surányi
Edit, illetve segítője Pinka György szakmai tudása, hozzáállása, megfontoltsága volt. A
negyedik tényező, amely szerepet játszott az egyezségi megállapodás sikeres megkötésében,
az a képviselő-testület egységes kiállása, teljes egyetértése a legnehezebb időkben is, és ezt
elmondhatjuk a faluközösségről is. Komoly támogatást éreztem végig a képviselő-testület
munkája irányába a faluközösség részéről is, az intézmények részéről is, és ez bár utolsóként
említettem, de talán az egyik legfontosabb tényezője volt annak, hogy sikerrel tudtuk lezárni
az adósságrendezési eljárást. Akkor, amikor elindítottuk, még magunk sem tudtuk, hogy
hogyan, milyen formában fogjuk lezárni az eljárást, csak az tudtuk, hogy egy olyan
tarthatatlan helyzet alakult ki Aba életében, amely minden más lehetőséget kizárt. Csak ez
az egy lehetőség maradt az önkormányzat kezében, amely által a község mindennapi életét
vissza tudtuk terelni a megfelelő mederbe. Azt követően is, hogy elindult az eljárás, még
mindig sok bizonytalanság töltött el bennünket, ugyanis a benyújtott hitelezői igények
esetében mind szám szerint, mind összegét tekintve igen komoly nagyságrendről volt szó.
Több mint 100 hitelező nyújtotta be az igényét, és több mint 3 milliárd forintról szólt a
hitelezői igény az adósságrendezési eljárás megindulását követően. A pénzügyi gondnok
asszony elvégezte a hitelezői igények felülvizsgálatát, ezt követően megállapítható volt az,
hogy a benyújtott hitelezői igényeknek a jelentős többsége nem vitatott. Mindösszesen 5
vitatott igény van a benyújtottak között, hozzá kell azt is tennem hogy menet közben voltak
néhányan, akik visszavonták az igényüket, tehát az adósságrendezés egyezségi szakaszára
összesen 129 hitelező igény maradt, ebből 5 vitatott igény volt, de az ötből kettő vitatott
igényt ugyanazon hitelező nyújtott be. Soponya Önkormányzata két olyan igényt nyújtott be,
amelyet vitatottnak tartott a pénzügyi gondnok asszony és Aba Nagyközség Önkormányzata
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is. Tehát összesen 124 nem vitatott igény volt, velük kellett az egyezségi megállapodást
megkötnünk. Négy hitelezői csoportot alakítottunk ki, és úgy gondolom, hogy ez a
csoportosítás is nagymértékben hozzájárult az egyezség megkötéséhez. Az egyes csoportba
két hitelezőnket soroltuk: a Hypo Bankot, illetve a Pro- Omikron Kft-t, akiknek a hitelezői
igénye a reptéri ingatlanhoz kapcsolódott, ebben a csoportban mindkét hitelező jóváhagyta,
elfogadta az önkormányzat egyezségi javaslatát, ez pedig a következő: a Hypo Bank esetében
is és a Pro- Omikron Kft. esetében is a hitel-, illetve a kötvénytartozás átcsoportosítását,
átstrukturálását kértük. Mindkét cég hozzájárult ehhez, ami azt jelenti, hogy az
önkormányzatnak a kötvénykibocsátása kapcsán fennálló tartozására vonatkozóan egyrészt
sikerül azt elérnünk, hogy a tőketörlesztés kezdő időpontja 2015. december 31-e lett,
sikerült meghosszabbítani a tőketörlesztés futamidejét 2032-ig, illetve a kamatköltségek
csökkentését is sikerült elérnünk, 2015. december 31-ig az eddigi Euribor + 2 % helyett
csak Euribor + 1 %-os kamatot kell fizetnie az önkormányzatunknak. Ugyanúgy a ProOmikron Kft. esetében is fennálló tartozásunk átütemezésre került, ami azt jelenti, hogy a
tőketörlesztést a Hypo Bankhoz hasonlóan 2015. december 31-én fogjuk megkezdeni és
egyenlő részletekben 2032. december 31-ig fogjuk törleszteni. Nagyon fontos kiemelni azt,
hogy ettől a pillanattól az egyezségi megállapodás megkötésével, az így fennálló
kötelezettségeink elválnak az önkormányzat költségvetésétől, ugyanis a Hypo Banknak és a
Pro-Omikron Kft-nek fizetendő kamat és tőketörlesztés fedezetét a reptéri ingatlan
bérbeadásából származó bevételeink fogják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a reptér bérleti
díja fedezi a kamatkiadásainkat, tehát ettől az időponttól fogva a reptéri bérleti díj
bevételéből fogjuk mind a Pro-Omikron Kft., mind a Hypo Bank számára fizetni a
kamatokat. A reptér bérleti díját forintban kapjuk, de euróban határoztuk meg, tehát így az
euró-forint árfolyam sem jelenthet problémát, illetve nem jelent kockázatot a
kamatfizetéseknél, tehát így gyakorlatilag az önkormányzat biztonságos működése e
tekintetben adva van a következő évekre, és ugyanígy a további kötelezettségeinkre pedig
fedezetet fog nyújtani a reptéri fejlesztésből befolyó helyi adóbevétel. A kettes csoportba
soroltuk azon hitelezőinket, akiknek a hitelezői igénye a különböző Európai Uniós
pályázatunkhoz kapcsolódik. Mivel pénzügyi gondnok asszony levelére
-erről többször
volt már szó testületi ülésen ismegkaptuk végre azt a tájékoztatást a Magyar Nemzeti
Banktól, hogy a mi jogi álláspontunknak igazat adva az MNB is megállapította, hogy az Erste
Bank jogtalanul inkasszálta a számláinkat, ennek köszönhetően az Erste Bank visszautalta a
különböző Európai Uniós alszámláinkra és önkormányzati számláinkra a leemelt
összegeket, így rendelkezésünkre állt a kettes csoport tekintetében a hitelezői igények 100%a. Tehát ebben a csoportban valamennyi hitelezői igényt 100%-ban kielégítettünk. Ebbe a
csoportba összesen 28 hitelező tartozott. Az egyes csoportra visszatérve, szintén nagyon
fontosnak tartom kiemelni azt, hogy mindkét hitelezőnk esetében a teljes tartozásunk
megfizetését vállaltuk, tehát csak átstrukturálásról van szó. A hármas csoportba egy
hitelezőt soroltunk, ez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt, aki a folyamatban lévő Európai
Uniós pályázataink kapcsán nyújtotta be hitelezői igényét. Itt is többszöri személyes és írásos
egyeztetésnek köszönhetően valamennyi Európai Uniós pályázatunkat folytatni tudtuk, így
összességében 1,5 millió forintos visszafizetési kötelezettsége keletkezett az
önkormányzatnak. Itt is vállaltuk azt az egyezségi megállapodásban, hogy ezt az összeget
kamataival együtt vissza fogjuk fizetni a Fejlesztési Ügynökség számára. A négyes csoportba
soroltuk az egyéb hitelezőinket, ez összesen 94 hitelezőt jelentett. Ebben a csoportban sávos
kiegyenlítést vállaltunk, ennek a lényege az volt, hogy 5 millió forint erejéig a követelésrész
100%-ának a megfizetését vállaltuk, 5 és 10 millió forint között a követelésrész 50%-át, 10
és 15 millió forint között a követelésrész 10%-át, 15 és 20 millió forint között a
követelésrész 1%-át, 20 és 100 millió forint között a követelésrész 0,1%-át, 100 millió forint
felett pedig a követelésrész 0,01%-át. Azt vállaltuk továbbá, hogy 2,5 millió forint erejéig az
egyezség bíróság általi jóváhagyását követően 30 napon belül fizetünk, a fennmaradó
összeget pedig az Egyezségi Megállapodás mellékletét képező ingatlanok értékesítéséből
befolyó bevételekből fogjuk biztosítani. Három egyezségi tárgyalást tartottunk, amely
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egyezségi tárgyalások eredményeképpen jött létre az egyezség. Itt is úgy gondolom, hogy
nagyon sokatmondó számokról tudunk beszámolni, tehát az egyes csoportban mindkét
hitelezőnk jóváhagyta az egyezségi megállapodást, a kettes csoportban a 28 hitelezőből 25en juttatták vissza az elfogadó nyilatkozatukat, a hármas csoportnál az NFÜ volt egyedül, ő
is hozzájárult az egyezségi megállapodáshoz, a négyes csoport tekintetében, ahol összesen
94 nem vitatott igény maradt a végére, itt most nem azt a számot mondom, amit
benyújtottunk a bírósághoz, pénzügyi gondnok asszony 52 hozzájárulást nyújtott be a
bíróságra, de én azt hiszem a számunkra fontos az, hogy ennél többen juttatták vissza a
hozzájáruló nyilatkozatukat, de már az egyezségi tárgyalás lezárását követően. 94-ből
összesen 67-en juttatták vissza az elfogadó nyilatkozatukat, tehát ez is nagyon magas arány.
Ami még fontos, hogy az összes hitelező közül csak négyen jelezték írásban azt, hogy nem
járulnak hozzá az egyezségi megállapodáshoz, a többiek nem juttatták vissza a nyilatkozatot,
amelyet megküldtünk számukra. Jól látszik, hogy a három csoport tekintetében a
tartozásaink 100%-át vállaltuk megfizetni, a négyes csoport tekintetében ez a sávos
kiegyenlítés azt jelenti, hogy a 94 hitelezőből 80 hitelező 100%-ban hozzájutott a hitelezői
igényéhez, és nagyon minimális azoknak a száma, ahol nem 100%-ban tudta megtéríteni az
Önkormányzat az adósságát. Az egyezségi tárgyalásoknak a jegyzőkönyvei is azt tanúsítják,
hogy igen konstruktívan álltak hozzá a hitelezők, nem jellemezte feszült légkör az
egyeztetéseket. Nemcsak az önkormányzat számára zárult pozitívan ez az adósságrendezési
eljárás, hanem a hitelezőink részéről is többségében pozitív visszajelzések érkeztek. A 2,5
millió forint erejéig a négyes csoport tekintetében mindenkit kielégített az önkormányzat,
ahogy azt jeleztük a folyószámlánkon az összeg rendelkezésre állt, valamennyi hitelezőnk
ennek erejéig megkapta a tartozásunkat, illetve most jön a második ütem, a képviselőtestület vállalta az egyezségi megállapodás mellékletében felsorolt ingatlanok értékesítését,
amelyek száma mintegy 150. Ezek között sok külterületi ingatlan van, illetve vannak
belterületi ingatlanaink is, amelyeket felajánlottunk értékesítésre, tehát a következő nagy
feladatunk az lesz, hogy pályázat útján, ahogy az egyezségi megállapodásban ezt vállaltuk,
ezen ingatlanok értékesítését elkezdjük. Ennek a menete a következő lesz: a
vagyonrendeletünk alapján nyilvános pályázatot fogunk meghirdetni, ezen ingatlanokra,
értékbecslővel, hivatalosan felértékeltettük ezeket az ingatlanokat, tehát a minimális értéke
az ingatlanoknak ez lesz, és pénzügyi gondnok asszonnyal egyeztetve, mi azt javasoljuk,
hogy meg fogjuk hirdetni ajánlatokat lehet tenni, természetesen ennek határideje lesz, és
azon ingatlanok esetében, ahol több ajánlat érkezik be, licit eljársát folytatunk le, tehát
megpróbáljuk minél magasabb áron értékesíteni az önkormányzati ingatlanokat. Mivel az
ingatlanok értékbecslő által felértékelt összértéke meghaladja a 150 millió forintot, és az
adósságrendezés végrehajtásához mintegy 90 millió forintra van szükségünk, jó
reménységgel lehetünk az iránt, hogy a nyár folyamán befolyik az az összeg, amely alapján a
további hitelezői igényeket is ki tudjuk elégíteni. Az egyezség elfogadásával az
önkormányzatnak azt a stratégiai célkitűzését is sikerült megvalósítanunk, hogy az
önkormányzat stratégiai céljait szolgáló ingatlanok önkormányzati tulajdonban
maradjanak. A reptéri ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdona maradt, ennek az
ingatlannak a bérbeadásából befolyó bevétel fogja biztosítani, a meglévő, fennmaradó
hitelállományunknak a törlesztését. Emellett valamennyi önkormányzati cég az
önkormányzat tulajdonában maradt, tehát a stratégiai céljaink megvalósítása így továbbra is
lehetőségként áll fenn az önkormányzat és a faluközösség számára. Egyetlenegy olyan
ingatlant sem kell értékesítenünk, amely az önkormányzati alapfeladatok ellátását biztosítja.
A külterületi szántók, legelők esetében bízhatunk abban, hogy a helyi mezőgazdasági
vállalkozók ezeket az ingatlanokat meg fogják vásárolni, illetve belterületen is van több
olyan lakóházas ingatlanunk, üres telkünk, amelyeket nyugodt szívvel ajánlhat fel
értékesítésre az önkormányzat. Még nagyon fontos célként az adósságrendezéssel elértük
azt is, hogy az önkormányzatunk rövid távú hitelkötelezettsége megszűnt, tehát
hitelkötelezettségünk csak a Hypo Bank, illetve a Pro- Omikron Kft.-felé áll fenn a jövőre
vonatkozóan, így a jövőben biztonsággal tudjuk tervezni az önkormányzat költségvetését.
Egyébként ez komoly feladat lesz, jelenleg válságköltségvetése van az önkormányzatnak, és
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mivel megszűntek a törvényben előírt korlátozások, ezért rendes költségvetést kell
készítenünk. Természetesen csak azt a pénzt tudjuk elkölteni, amely rendelkezésünkre áll,
de ez olyan területekre, mint a civil szféra, most már tudunk pénzt biztosítani, és a
kulturális életre is tudunk fordítani majd. Azt az eredeti célkitűzésünket is tudtuk teljesíteni,
hogy egyetlenegy Európai Uniós pályázatunk sem hiúsult meg, valamennyit tudtuk folytatni,
ennek köszönhetően hamarosan sor kerülhet majd a Kistérségi Járóbeteg Szakellátónak az
átadására is. Visszafizetési kötelezettségünk sem keletkezett, mivel tovább tudtuk
valamennyi, mind infrastrukturális, mind az oktatás, kultúra területén elnyert Európai
Uniós pályázatainkat folytatni. Én kérném képviselő-társaimat, hogy ezt az anyagot ne csak
emlékbe tegyék el, hanem időnként olvassák el újra. Azt hiszem, hogy az esszenciája nem
csak az elmúlt kilenc hónapnak van benne, hanem a megelőző éveknek is. Nagyon sok
tanulságot hordoz magában az, ami velünk történt. Szeretném, hogy az ingatlan
értékesítéseket követően, ha már az egyezségi megállapodásban foglalt valamennyi
kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tudtunk tenni, falugyűlés keretében is
visszatérnénk erre az időszakra, mivel tényleg rengeteg tanulságot és tapasztalatot hordoz
magában. Természetesen feladat a mai testületi ülésre is maradt, az egyezségi
megállapodásból eredően a Hypo Bank megküldte a kötvény rábocsátásával kapcsolatos
dokumentumokat, illetve az ezzel kapcsolatos testületi határozatokat. Kérném a képviselőtestülettől, hogy a mai ülésen hagyjuk jóvá ezeket annak érdekében, hogy jegyző úrral
csütörtökön a közjegyzőnél eljárva, jövő hét csütörtökön pedig a Keler Zrt-nél eljárva
megtörténjen az egyezségi megállapodásban vállalt kötelezettségünk végrehajtása és
megkössük a kötvény rábocsátásához szükséges szerződéseket a Hypo Bankkal. Ez a
kötvényszerződés részben ugyanazokat a feltételeket tartalmazza, amelyek a
kötvénykibocsátáskor álltak fenn. Tehát a jelzálogjog tekintetében ugyanazokat az
ingatlanokat ajánljuk fel, mint annak idején 2007-ben, egyéb tekintetben pedig az egyezségi
megállapodásban foglalt feltételeket tartalmazzák, amelyek sokkal kedvezőbbek az eredeti
feltételeknél önkormányzatunk számára. Ennek az a lényege, hogy a kamat és egyéb
tartozásunkat, amely felhalmozódott az elmúlt hónapokban, tőkésítve fogjuk fizetni az
elkövetkezendő időszakban. Szintén pozitív hír az önkormányzat számára a 2012-es év
költségvetése szempontjából, hogy a bank még 2012. június 30-án sem kéri a kamat
megfizetését, hanem ez is tőkésítésre kerül, tehát az első kamatfizetési kötelezettsége az
önkormányzatnak 2012. szeptember 30-án lesz. Az is nagyon fontos, hogy az Euribor + 2
%- helyett , Euribor + 1 %-ot fogunk fizetni, ez jelenleg 2%-os kamatot jelent, amely nagyon
kedvező. A bank készített egy olyan kimutatást, amelyből mindenki számára jól látszik, hogy
bölcs döntés volta a bank és az önkormányzat részéről, hogy euróban bocsátotta ki a
kötvényt, ugyanis bár az euró-forint árfolyama jelentősen változott a kötvénykibocsátás
időpontját követően, viszont az Euribor olyan mértékben csökkent az elmúlt években,
amelynek köszönhetően Aba kamatkiadásai a kezdeti kamatkiadásokhoz képest jelentős
mértékben csökkentek. 2007-ben 70.000 euróval indult a negyedéves kamatfizetési
kötelezettség, ez lecsökkent 30.000 euróra. Ez most 1 %-al tovább csökken. Még egy fontos
dologra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, többször elmondtuk már, hogy az
adósságrendezési eljárás megfelelő jogi védelmet biztosít számunkra ahhoz, hogy a
szennyvíz-beruházás kapcsán felmerült vitás kérdéseket bírósági úton rendezni tudjuk. A
jogi védelem megvan, most már önkormányzati gazdálkodásunkat jogtalan inkasszó nem
veszélyeztetheti. Folyik a bíróságon a per mind a kivitelezővel, mind az érintett
önkormányzatokkal, és én úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben is jó hír számunkra az,
hogy a legutolsó bírósági tárgyaláson megtörtént az, amire Aba Önkormányzata nagyon
régóta vár. A bíróság kirendelte az igazságügyi szakértőt, amit mi már régóta kértünk, nem
csak a bíróságon, hanem a kivitelezőtől és a társtelepülések önkormányzataitól is, hogy egy
független igazságügyi szakértővel végeztessük el a beruházás műszaki és pénzügyi
felmérését is, és korrekt módon számoljunk el egymással. Végre ez a bíróság részéről
megtörtént, ez azt jelenti, hogy az igazságügyi szakértő, ha elvégzi a munkáját, onnantól
kezdve nagyon gyorsan várható az első fokú bírósági ítélet is, és bízom abban, hogy e
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tekintetében is igazolódni fognak az állításaink, és pénzügyileg, műszakilag is rendezhetjük
a szennyvízberuházás tekintetében a sorainkat. Ugyanígy jeleztem már, hogy Soponya
Önkormányzata nyújtott be igényeket az iskolai, illetve óvodai társulás kapcsán, amelyeknek
egy jelentős részét pénzügyi gondnok asszony is, illetve az önkormányzatunk is vitatta, ez is
bírósági per keretében fog tisztázódni. A mai napon az egyik ügy tekintetében megvolt az
első bírósági tárgyalás, a másik ügy tekintetében októberre van kitűzve, tehát úgy gondolom,
hogy jó reménységgel bízhatunk abban, hogy a 2013-as évben az első fokú bírósági ítéletek
meg fognak születni ezekben az ügyekben is. A Hypo Bankos kötvényrábocsátás kapcsán
négy testületi határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek. Képviselőtársaim a komplett
anyagot kézhez kapták, amely tartalmazza a kötvénykibocsátásról szóló megállapodást, a
jelzálogjoggal kapcsolatos megállapodásokat, és az egyik határozatunk a rábocsátásról szóló
döntés, a másik határozatunk a módosított információs összeállítás jóváhagyásáról szól,
harmadik döntésünk felhatalmazás a Keler Zrt. előtti képviseletre, negyedik pedig
felhatalmazás szerződés aláírására, ezt a négy testületi döntést kérném, hogy a mai napon
hozza meg a képviselő-testület. Ehhez kapcsolódóan szeretném jelezni azt, hogy a reptéri
befektetővel is egyeztettem a mai napon. A Pro-Omikron Kft részéről is meg fog érkezni
hamarosan az egyezségi megállapodásnak megfelelően a köztünk jelenleg érvényben levő,
illetve már nem érvényben levő megállapodásnak a módosítása, amely az egyezségi
megállapodásban foglalt feltételeket tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Van e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki a kötvényrábocsátással kapcsolatos határozati javaslattal az írásos
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

77/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának képvisel ő-testülete 4/2007 (II.12.) számú
határozatával a kötvényr ő l szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
zártkör ű forgalombahozatal útján, dematerializált formában önkormányzati
kötvény kibocsátásáról döntött.
A HYPO NOE Gruppe Bank AG (korábbi nevén: Niederösterreichische Landesbank Hypothekenbank Aktiengesellschaft; székhely: Kremser Gasse 20., A-3100 St. Pölten
Ausztria; regisztrációs szám: FN 99073 x; adószám: ATU15361203) és Aba
Nagyközség Önkormányzata 2007. február 1. napján kelt és 0180/2007. számú
közjegyz ő i okirat I. részébe foglalt szerz ődéssel megállapodást kötöttek (az
„Önkormányzati Kötvénykibocsátásról Szóló Megállapodás”) Aba Nagyközség
Önkormányzata által kibocsátandó önkormányzati kötvények lejegyzésének
feltételeir ől, és a kötvények kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok
ellátásáról.
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Aba Nagyközség Önkormányzata 2007. február 23. napján 4.000.000 (négymillió)
darab, 1 (egy) euró névértéken, eredetileg 2007. február 23.-2027. december 31.
futamid ővel „Aba Önkormányzati Kötvény” (a „Kötvény”) elnevezéssel,
HU0000339551 ISIN azonosítóval Kötvényt bocsátott ki. A Kötvények teljes
névértékét a HYPO NOE Gruppe Bank AG jegyezte le.
Az Aba Nagyközség Önkormányzata 2011. augusztus 12. napján a Fejér Megyei
Bíróságnál kezdeményezett, a Fejér Megyei Bíróság 2011. augusztu s 19. napján az
1.Apk.07-11-000003/2. sz. végzésével elrendelt és Fejér Megyei Bíróság 1.Apk.07 11-000003/15. sz. határozatával lezárt, a Cégközlönyben 2012. május 8. napján
közzétett, az adósságrendezési eljárás joger ő s befejezésével joger ő re emelkedett és
végrehajthatóvá vált, az adósságrendezési eljárásban nyilvántartásba vett
hitelez őkkel megkötött egyezségi megállapodásban (az ”Egyezségi Megállapodás”)
foglaltakra tekintettel Aba Nagyközség Önkormányzatának Képvisel ő-testülete a
Kormányrendelet 3. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján ezennel úgy dönt,
hogy a Kötvénnyel összefügg ő kötelezettségek vonatkozásában rögzített új pénzügyi
feltételek – kiemelten a kötvény futamidejének és kamatozási feltételeinek
átstrukturálása - miatt szükségessé vált a Kötvények darabszámának és kibocsátott
össznévértékének megemelése (a „Rábocsátás”), és a pénzügyi struktúra Egyezségi
Megállapodásban rögzítettek szerinti módosítása, az alábbi feltételek szerint:
● a kötvény teljes neve:

Aba Önkormányzati Kötvény

● devizanem: EUR, azaz euró
● névérték:

1,- EUR, azaz egy euró

● a kibocsátott névérték db szám: 4.206.100,kett őszázhatezer–egyszáz darab
● a kibocsátott teljes sorozat össznévértéke:
négymillió-kett ő százhatezer-egyszáz euró

azaz

négymillió-

4.206.100,-EUR

azaz

● rábocsátás összege: 206.100,-EUR azaz kett ő százhatezer - egyszáz euró
● Rábocsátás értéknapja:
● futamid ő :

2012. június 29.

2007. február 23. – 2032. december 31.

● lejárat napja:

2032. december 31.

Beváltási (törlesztési) id ő pontokkal kapcsolatos rendelkezések RÁBOCSÁTÁST
követ ően:
Beváltási (törlesztési) id őpont els ő alkalommal 2015. december 31-én, majd ezt
követ ően a futamid ő minden naptári évében június hónap 30. napja, szeptember
hónap 30. napja, december hónap 31. napja és március hónap 31. napja.
Kötvények utolsó beváltási (törlesztési) id ő pontja: 2032. december 31. napja
Amennyiben a beváltási (törlesztési) id ő pont munkaszüneti napra esik, a beváltás
(törlesztés) id ő pontja a soron következ ő els ő munkanap.
●

beváltási (törlesztési) feltételek:
Aba Nagyközség Önkormányzata
(i)
(ii)

2015. december 31. napja és 2020. szeptember 30. napja közötti időszakban
minden beváltási (törlesztési) időpontban egy darab, 1 EUR, azaz egy euró
névértékű kötvény után 0,0095 EUR, azaz kilencvenöt tízezred euró,
2020. december 31. napja és a 2032. december 31. napja között minden
beváltási (törlesztési) időpontban, 1 EUR, azaz egy euró névértékű kötvény
után 0,0165 EUR, azaz egyszázhatvanöt tízezred euró
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összeg ű t őketörleszt ő-részletet fizet közvetlenül a kötvénytulajdonos részére, banki
átutalás útján.
Kamatozással kapcsolatos rendelkezések RÁBOCSÁTÁST követ ően:
●

kamatozás módja:

●

kamatfizetési id ő pontok:
A futamid ő minden naptári évében március hónap
31. napja, június hónap 30. napja, szeptember hónap 30. napja és december
hónap 31. napja. Amennyiben a kamatfizetés id őpontja munkaszüneti napra
esik, a kamatfizetés id ő pontja a soron következ ő els ő munkanap.

●

kamatfizetés feltétele: A kamatok kiszámítása a francia módszer segítségével
történik (hónaponként figyelembe vett napok száma: tényleges / évente
figyelembe vett napok száma: 360). A teljes kamatszámítási id ő szak utolsó
napja 2032. december 30. napja. A kamatszámítási periódusok els ő napja a
mindenkori kamatfizetés napja, utolsó napja pedig a soron következ ő
kamatfizetési napot megel ő z ő nap. A soron következ ő kamatszámítási
periódusra irányadó kamat megállapítása a mindenkori kamatfizetés napját
megel őz ő második bankmunkanapon, vagyis a transzeurópai automatizált valós
idej ű bruttó elszámolási rendszer (TARGET2) üzemelésének napján jegyzett, a
Reuters EURIBOR oldalán brüsszeli id ő szerint 11. órakor megjelen ő, 3 havi
bankközi irányadó kamatláb (EURIBOR) figyelembe vételével, el ő zetesen
történik. A kamatok megfizetése közvetlenül a kötvénytulajdonos részére, banki
átutalás útján történik.

●

a kamat számításának módja:

változó

báziskamat + kamatfelár

●

kamat mértéke:
(i) 2012. június 30. napjáig 3, azaz három hónap EURIBOR báziskamat +
2,00% (kett ő egész nulla százalék) kamatfelár per annum;
(ii) 2012. június 30. napjától 2015. december 31. napjáig 3, azaz három
hónap EURIBOR báziskamat + 1,00% (egy egész nulla százalék) kamatfelár
per annum; és
(iii) 2015. december 31. napjától 3, azaz három hónap EURIBOR báziskamat +
2,00% (kett ő egész nulla százalék) kamatfelár per annum.
Önkormányzati Kötvénykibocsátásról Szóló Megállapodás nem érintett
rendelkezései változatlanul maradnak.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képvisel őtestülete kijelenti, hogy a
Rábocsátással létrejöv ő értékpapírokat kizárólag a HYPO NOE Gruppe Bank AG
részére ajánlja fel lejegyzésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Aki a módosított információs összeállítás jóváhagyására vonatkozó határozati javaslattal az
írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, hogy igennel, aki nem, az nemmel
szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
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Kasó László: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

78/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képvisel ő-testülete a kötvényr ől szóló
285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)
8. § (1) bekezdésének megfelel ő en és összhangban a t őkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény 15.§-ban foglaltakkal ezennel a HYPO NOE Gruppe Bank AG-ét
(székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x,
adószám: ATU15361203) bízza meg az önkormányzati kötvények rábocsátásával
összefügg ő forgalmazói feladatok ellátásával, így különösen a Kormányrendelet 8. §
(1) bekezdése szerinti információs összeállítás módosításával. Aba Nagyközség
Önkormányzatának Képvisel ő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat 1.
sz. mellékletét képez ő , Módosított Információs Összeállítás Zártkör ű Forgalombahozatal Útján Megvalósult Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezés ű
dokumentumot (a „Módosított Információs Összeállítás”). A Képvisel ő-testület
felhatalmazza, és egyben felkéri Kossa Lajos polgármester urat és Nagy András
Botond jegyz ő urat, hogy a Módosított Információs Összeállítást Aba Nagyközség
Önkormányzatának nevében aláírja és azt a HYPO NOE Gruppe Bank AG, mint
kizárólagos érdekelt kötvényvásárló részére a Kormányrendelet 8. § (3)
bekezdésének megfelel ő en átadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Aki a felhatalmazás Keler Zrt. előtti képviseletre vonatkozó határozati javaslattal az írásos
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, hogy igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

79/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képvisel ő-testülete felhatalmazza és felkéri
Kossa Lajos polgármester urat és Nagy András Botond jegyző urat, hogy a Központi
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Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. („KELER”) közrem ű ködésével lefolytatásra
kerül ő, az „Aba Önkormányzati Kötvény” elnevezés ű , HU0000339551 ISIN
azonosítóval kibocsátott kötvényre irányuló, értékpapír-sorozat már meglév ő
darabszámának emelésére vonatkozó eljárás keretében, az eljáráshoz kapcsolódó
valamennyi jognyilatkozatot Aba Nagyközség Önkormányzatának nevében írásban
és szóban megtegye, ide értve különösen a dematerializált értékpapír adatainak
nyilvántartásba vételéhez szükséges megrendelő lap, a KELER által kezelt értékpapírok
nyilvántartására vonatkozó kibocsátói megállapodás, a dematerializált értékpapír
kezeléséhez szükséges aláírás bejelentő lap és a dematerializált okirat módosításának
aláírását, valamint 2012. június 29-i értéknappal kezdeményezze az Aba
Önkormányzati Kötvények darabszámának emelését, és a HYPO NOE Gruppe Bank
AG (székhely: Kremser Gasse 20., A-3100 St. Pölten Ausztria; regisztrációs szám:
FN 99073 x; adószám: ATU15361203) mint kizárólagos kötvényvásárló
értékpapírszámláján történ ő jóváírását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Aki a felhatalmazás szerződés aláírására vonatkozó határozati javaslattal az írásos
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, hogy igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

80/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
A HYPO NOE Gruppe Bank AG (korábbi nevén: Niederösterreichische Landesbank Hypothekenbank Aktiengesellschaft; székhely: Kremser Gasse 20., A-3100 St. Pölten
Ausztria; regisztrációs szám: FN 99073 x; adószám: ATU15361203) és Aba
Nagyközség Önkormányzata 2007. február 1. napján kelt és 0180/2007. számú
közjegyz ő i okirat I. részébe foglalt szerz ődéssel megállapodást kötöttek (az
„Önkormányzati Kötvénykibocsátásról Szóló Megállapodás”) Aba Nagyközség
Önkormányzata által kibocsátandó önkormányzati kötvények lejegyzésének
feltételeir ől, és a kötvények kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok
ellátásáról.
Az Önkormányzati Kötvénykibocsátásról Szóló Megállapodásból ered ő követelések
megfizetésének biztosítása érdekében a HYPO NOE Gruppe Bank AG és Aba
Nagyközség Önkormányzata a 2007. február 1. napján kelt és 0180/2007. számú
közjegyz ő i okirat II. részébe foglaltan ingatlan jelzálogjog alapításáról szóló
szerz ődést (az „Eredeti Szerz ő dés Ingatlan Jelzálog Alapításáról”) és a IV. részébe
foglaltan követelésekre vonatkozó zálogjogot alapító szerz ődést (az „Eredeti
Követelésekre Vonatkozó Zálogjogot Alapító Szerz ődés”) (együttesen az „Eredeti
Oldal: 21 / 38

Biztosítéki Szerz ődések”) kötöttek egymással. Tekintettel arra, hogy az Eredeti
Biztosítéki Szerz ődések szerint létrehozott biztosítékok Aba Nagyközség
Önkormányzata adósságrendezési eljárásának kezd ő id őpontjában megsz ű ntek, az
Egyezségi Megállapodásban Aba Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállalt
arra, hogy az Eredeti Biztosítéki Szerz ő dések szerinti biztosítékokat újra létrehozza
(az „Új Biztosítéki Szerz ődések”).
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képvisel ő-testülete elfogadja és jóváhagyja az
„Aba Önkormányzati Kötvény” elnevezés ű , HU0000339551 ISIN azonosítóval
kibocsátott kötvényre irányuló, értékpapír-sorozat már meglév ő darabszámának
emelésére vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó, a jelen képvisel ő-testületi határozat 1.
sz. mellékletét képez ő "1. Számú Módosító Szerz ődés Önkormányzati
Kötvénykibocsátásról Szóló Megállapodáshoz " elnevezés ű , Aba Nagyközség
Önkormányzata és a HYPO NOE Gruppe Bank AG (székhely: A-3100 St. Pölten,
Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x) között megkötend ő szerz ő dés
tervezetét, amelynek mellékletét képezi az Új Biztosítéki Szerz ő dések tervezete. A
Képvisel ő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármester urat és Nagy András
Botond jegyz ő urat, hogy az 1. Számú Módosító Szerz ő dés Önkormányzati
Kötvénykibocsátásról Szóló Megállapodáshoz elnevezés ű szerz ő dés-tervezettel és az
Új Biztosítéki Szerz ő dések tervezetével minden lényeges vonatkozásban megegyez ő
végleges szerz ődést és közjegyz ő i okiratot Aba Nagyközség Önkormányzata nevében
aláírják.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Az önkormányzat, a képviselő-testület, és a faluközösség nevében is szeretném megköszönni
Pinkáné Surányi Editnek a kilenc hónapban Aba önkormányzatánál végzett munkáját,
amelyről jó szívvel mondhatjuk azt, hogy nagyon lelkiismeretes és nagyon szakszerű volt, és
mondhatjuk azt is, hogy igazságos volt, mind az önkormányzat, mind pedig a hitelezők
érdekét képviselte, nem csak a törvény paragrafusainak és pontjainak megfelelően, hanem a
törvény szellemének, szellemiségének megfelelően is. Örülök, hogy egy ilyen nehéz
helyzetben találkozhattunk, és bízom abban, hogy az eljövendő együttműködés is hasonlóan
sikeres lesz, mint az elmúlt időszak. Azt kívánom, hogy más önkormányzatoknál is, ha
adósságrendezésre kerül sor és a Mátraholdingot, és személy szerint Önt nevezik ki, akkor
hasonlóan sikeres adósságrendezésben legyen része, mint amilyen nálunk Aba Nagyközség
Önkormányzatánál volt.
Pinkáné Surányi Edit, a Mátraholding Zrt. képviseletében:
Köszönöm szépen.
5.

Az Abai Általános Iskola, Közösségi Ház és Könyvtár felújítása megújuló energiával
kombinálva tárgyú KEOP 4.9.0/11. számú pályázat keretében megkötött támogatási
szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
Ez is egy olyan Európai Uniós pályázatunk volt, amelyet még az adósságrendezés
megindítása előtt, tavaly tavasszal készítettünk el és nyújtottunk be. A pályázat pozitív
elbírálásáról szóló tájékoztatást már akkor kaptuk meg, amikor az adósságrendezést meg
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kellett indítanunk. Bíztunk abban, hogy ezt a pályázati lehetőséget sem fogjuk elveszíteni,
küzdelmes hónapoknak köszönhetően sikerült a pályázatot megmenteni, a támogatási
szerződést az utolsó napon sikerült aláírni, így jelenleg Aba Nagyközség Önkormányzata
érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik, amely szerződés keretében felújításra kerül az
Aba Sámuel Általános Iskola Szent István király téri épülete, valamint a Kultúr Közösségi
Ház és Könyvtár épülete. Mindkét épület esetében sor kerül a nyílászárók cseréjére, külső
hőszigetelésre és a kazánok cseréjére, ezen felül szelepekkel fogjuk ellátni a meglévő
radiátorokat. Ez a beruházás az előzetes számításaink szerint évi 10 millió forint
megtakarítást fog jelenteni önkormányzatunk számára, arról nem beszélve, hogy mindkét
épület esetében nagyon komoly felújításra kerül sor. A beruházás összességében
221.918.201,-Ft-ot tesz ki, és ehhez összesen 188.630.471.-Ft támogatást nyert el az
önkormányzatunk. Szeretnénk ennek a pályázatnak a megvalósítását minél előbb elindítani,
ehhez kapcsolódóan kérném a testületet, hogy hozzuk meg a következő döntéseket. Az
ütemezés a következő képpen történne, szeretnénk elérni azt, hogy még a fűtési szezon előtt
mind a Kultúr Közösségi Házban, mind pedig az iskolában a kazánokat lecseréljük pellet
üzemű kazánokra annak érdekében, hogy már a tél folyamán érvényesüljön a
költségmegtakarítás. A Kultúr Közösségi Házban, ahogy az idő engedi, folyamatosan
végeznénk a további felújításokat, az általános iskolában a munkát a jövő évi nyári szünetre
tudjuk ütemezni. Képviselőtársaim megkapták a támogatási szerződést, illetve annak a
mellékletét, amelyben pontosan szerepel, hogy milyen tevékenységekre milyen összegeket
használhatunk fel. A beruházás mellett vannak olyan tevékenységek, amelyeket el kell
végezni a pályázat kapcsán. Volt egy nagyon komoly munka, amely a pályázat
megvalósításának előfeltétele volt, megvalósíthatósági tanulmányt kellett készíteni
költségszámításokkal. A megvalósíthatósági tanulmányt az Ecotype Kft. készítette el,
képviselőtársaim megkapták azt a vállalkozási szerződést, amelyet 2011. április 21-én
kötöttünk meg annak érdekében, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani, viszont ez a
szerződés arról szólt, hogy akkor lép hatályba a fizetési feltétel, ha megnyerjük a pályázatot,
és a pályázat keretében ennek az összege rendelkezésre áll. Képviselőtársaim láthatják, hogy
a támogatási szerződés mellékletét képező táblában a megvalósíthatósági tanulmány
készítésére 3 millió forintot számolható el, tehát a vállalkozói szerződés ellenértéke
rendelkezésre áll a pályázat keretében. Kérném a testületet, hogy a vállalkozási szerződést,
illetve kifizetést hagyjuk jóvá. A közbeszerzés lebonyolításával a projektmenedzsmentre,
illetve a pályázattal kapcsolatos nyilvánosság tájékoztatási feladatok ellátására a Sárvíz
Nonprofit Kft-t kérnénk fel. A Nonprofit Kft. az önkormányzataink közös cége, rendelkezik
azokkal a szakmai feltételekkel, amelyek a munkára alkalmassá teszik, tehát kérném, hogy a
közbeszerzési feladatok elvégzésével bízzuk meg, amely a pályázatunkban összesen 1,5
millió forinttal szerepel, a cég 1.485.900,-Ft –ért vállalná a közbeszerzési tevékenység
elvégzését. A projektmenedzsment feladatok elvégzését bruttó kétmillió forintért végezné el,
hozzá szeretném azt tenni, hogy erre a részfeladatra a pályázatban összesen 2.8 millió forint
áll rendelkezésünkre, a fennmaradó 800.000,-Ft-ot a pénzügyi teendők ellátására fogjuk
fordítani. A pénzügyi osztály fogja ellátni ezt a feladatot, tehát ez a összeg költségvetésünket
fogja segíteni abban a tekintetben, hogy ez bevételként fog megjelenni és plusz kiadást nem
fog jelenteni. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok 500,000,-Ft-tal
vannak tervezve a költségvetésben, ezt 495.300,-Ft ért vállalná a Sárvíz Nonprofit Kft. A
könyvvizsgálatot is kell terveznünk a pályázatban, kérem, hogy bízzuk meg az
önkormányzat egyéb könyvvizsgálatát is végző RADAR Könyvvizsgáló Kft-t, majd műszaki
ellenőrt kell még kijelölni, ennek a költsége is szerepel a pályázatban. A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztéseket, és elfogadásra javasolja. Van-e kérdése, észrevétele valakinek?
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Ecotype Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződéssel, illetve az abban foglalt
vállalkozási díj kifizetésével az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel
a kezét.
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot
hozta:

81/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11-2011-0106
azonosító számú „ Az abai általános iskola, kultúrház és könyvtár felújítása megújuló
energiával kombinálva” című pályázattal kapcsolatban az Ecotype Kft.-vel (8123,
Sárszentmihály Vörösmarty u. 42.) megkötött vállalkozási szerződéssel egyetért.
A Képviselő-testület elfogadja a 2.400.000 Ft+ ÁFA, összesen bruttó: 3.048.000,-Ft
vállalkozási díjat, és felkéri Kossa Lajos polgármestert, hogy a vállalkozási díj átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a pályázat keretében lebonyolítandó közbeszerzési feladatok
elvégzésére a Sárvíz Nonprofit Kft-t bízzuk meg bruttó 1.485.900,-Ft-ért, kérem emelje fel
a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

82/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11-2011-0106
azonosító számú „ Az abai általános iskola, kultúrház és könyvtár felújítása megújuló
energiával kombinálva” című pályázattal kapcsolatban a Sárvíz Nonprofit Kft-t bízza meg a
közbeszerzési feladatok elvégzésével bruttó 1.485.900,-Ft (1.117.000,-Ft + ÁFA) vállalkozói
díj ellenében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a pályázat projektmenedzsment feladatainak az ajánlatban foglalt
részeinek a végrehajtásával a Sárvíz Nonprofit Kft-t bízzuk meg bruttó 2.000.000,-Ft-ért,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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83/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11-2011-0106
azonosító számú „ Az abai általános iskola, kultúrház és könyvtár felújítása megújuló
energiával kombinálva” című pályázattal kapcsolatban a Sárvíz Nonprofit Kft-t bízza meg a
projektmenedzsment feladatok elvégzésével bruttó 2.000.000,-Ft (1.574.803,-Ft + ÁFA)
vállalkozói díj ellenében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a pályázattal kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossággal
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Sárvíz Nonprofit Kft-t bízzuk meg bruttó 495.300,-Ftért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
84/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11-2011-0106
azonosító számú „ Az abai általános iskola, kultúrház és könyvtár felújítása megújuló
energiával kombinálva” című pályázattal kapcsolatban a Sárvíz Nonprofit Kft-t bízza meg a
tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok elvégzésével bruttó 495.300,-Ft
(390.000,-Ft + ÁFA) vállalkozói díj ellenében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a pályázattal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a
RADAR Könyvvizsgáló Kft-t bízzuk meg bruttó 300.000,-Ft ellenérték fejében, kérem emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

85/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11-2011-0106
azonosító számú „ Az abai általános iskola, kultúrház és könyvtár felújítása megújuló
energiával kombinálva” című pályázattal kapcsolatban a RADAR Könyvvizsgáló Kft-t bízza
meg a könyvvizsgálói feladatok elvégzésével bruttó 300.000,-Ft (236.220,-Ft + ÁFA)
vállalkozói díj ellenében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
6.

Kommunikációs együttműködési megállapodás megkötése a Sárvíz Multimédia
Bt-vel

Kossa Lajos polgármester:
Ahogy közismert szintén mindenki előtt, az adósságrendezés ideje alatt a Sárvíz Multimédia
Bt. felé nyújtott önkormányzati támogatást fel kellett függesztenünk, az adósságrendezési
törvény nem tette lehetővé a Sárvíz Televízióval kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségvállalást. A Sárvíz Multimédia. Bt. is és a Sárvíz Televízió is egy igen nehéz
időszakon van túl. Elmondhatjuk az ő tekintetükben is, hogy sikerült életben maradni, és én
bízom abban, hogy ez azt jelenti, hogy lelkileg, erkölcsileg megerősödni is. Kérem a
képviselő-testületet, hogy az adósságrendezést megelőző időszakhoz hasonlóan kössük meg
ismét a kommunikációs együttműködési megállapodást a Sárvíz Multimédia Bt.-vel. Ez a
megállapodás nagyrészt ugyanazzal a tartalommal köttetne meg, mint ami eddig is
érvényben volt az Önkormányzat és a Bt. között. Az azóta bekövetkezett jogszabályi
változásokhoz jegyző úr, ill. Skoda István a Bt. vezetője hozzáigazította az együttműködési
megállapodást. Kérném a testületet, hogy kössük meg ezt a megállapodást, és egy
határozatban pedig döntsünk arról is, hogy ebben az évben milyen támogatásban részesítjük
a Sárvíz Multimédia Bt-t, ugyanis a megállapodásban szerepel, hogy a támogatás mértékéről
az önkormányzat a költségvetési tervében dönt minden évben. Az adósságrendezést
megelőzően 400.000,-Ft-os támogatást nyújtottunk havonta, az önkormányzat jelenlegi
helyzetére tekintettel, és a cég vezetőjével egyeztetve én kérem a képviselő-testületet, hogy
havi 300.000,-Ft-os támogatást biztosítsunk a 2012-es költségvetési évünkben a
kommunikációs megállapodás megkötését követően. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, és támogatja annak elfogadását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Aki az
előterjesztésnek megfelelően egyetért a kommunikációs együttműködési megállapodás
megkötésével a Sárvíz Multimédia Bt-vel, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

86/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy határoz, hogy kommunikációs
együttműködési megállapodást köt a Sárvíz Multimédia Bt-vel az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2012-es költségvetési évben a megállapodás megkötését követően
a Sárvíz Multimédia Bt-t havi 300.000,-Ft támogatásban részesítse az önkormányzat, kérem
emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

87/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy határoz, hogy kommunikációs
együttműködési megállapodás megkötését követően a Sárvíz Multimédia Bt-t havi 300.000,Ft önkormányzati támogatásban részesíti.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a támogatás rendszeres átutalására a Sárvíz
Multimédia Bt. részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy András Botond jegyző

7.

Intézményi étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Nagy András Botond jegyző:
A közétkeztetéssel kapcsolatban a közbeszerzési tervünkben szerepelt, hogy meg kívánjuk
közbeszereztetni ezt a szolgáltatást. A szolgáltatást a Kovács és Társa Kft. által bérelt Fórum
Étteremben kívánja biztosítani továbbra is az önkormányzat. Egyeztettem a szolgáltatóval, a
bérleti szerződést közös megegyezéssel július 31-i időponttal bontanánk fel. Azért július 31e, mert eddig étkeznek az óvodás gyerekek. Ezt követően, hogy ha megtörténik a szerződés
közös megegyezéssel történő felbontása, meghívásos közbeszerzést tervezünk lebonyolítani,
ajánlatot kérünk a jelenlegi szolgáltatótól, a Kovács és Társa Kft-től, a Jobb Otthon Szociális
és Egészségügyi Szolgáltatásért Alapítványtól, a Major Tamás Kft-től valamint a Kulifay és
Társa Kkt.-től. Reméljük, hogy a közbeszerzés eredményeképpen alacsonyabb díjakkal
sikerül majd szerződést kötni a közétkeztetés vonatkozásában, ennek a közbeszerzési
eljárásnak a lebonyolítására szintén a Sárvíz Közhasznú Nonprofit Kft-t kérné fel az
önkormányzat, aki előzetesen jelezte, hogy 100.000,-Ft ért vállalná ennek a
közbeszerzésnek a lebonyolítását.
Kossa Lajos polgármester:
A közbeszerzést júliusban szeretnénk lebonyolítani, ha most meg lesz a határozat, akkor
azonnal eljuttatjuk a közbeszerzési kiírást mind a négy cég részére, akiket meg szeretnénk
hívni, és akkor ez július közepéig, végéig nyugodtan lebonyolítható. Aki a Fórum Étterem
bérletére vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő felbontására vonatkozó
írásos határozati javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

88/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mellékelt szerződés
tervezet szerint a „Fórum Étterem” bérletére vonatkozóan a Kovács és Társa Kft-vel 2009.
augusztus 11-én megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel felbontja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Sárvíz Nonprofit Kft-t
bízzuk meg 100.000,-Ft ellenérték fejében, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

89/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sárvíz
Közhasznú Nonprofit Kft-t (mint: közbeszerzési szakértőt) bízza meg az intézményi
közétkeztetés közbeszerzésének lebonyolításával 100.000,-Ft ellenérték fejében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
8.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a testvértelepülési kapcsolataink is ismét
feléledtek, több meghívásnak is eleget kell tennie a településünk különböző csoportjainak.
Zwierzyniec-be várják a 2012. június 24-i hétvégén ismét az önkormányzati delegációnkat
és a fúvószenekart a hagyományos fúvószenei fesztiválra, Tallósra is van meghívásunk a
július 7-i falunapra, ahol szintén a fúvószenekar fogja a faluközösségünket képviselni.
Ebergötzenből is kaptunk meghívást a július 21-i hétvégére, Holzerode-ban lesz a
lövészegyesület ünnepe, erre várják az önkormányzati delegációt. Szeretném még arról is
tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy szeptember 21-én pedig ottani gyermekek jönnek
majd Abára egy előadást bemutatni az abai gyerekek számára. Borszéken is várnak
bennünket a Borszéki Napokra. A napokban érkezett egy nagyon fontos és pozitív hír, a
képviselő-testület több törökországi településsel is kezdeményezett már partnertelepülési
kapcsolatot, tájékoztattam arról is a képviselőtársaimat, hogy Törökországban szükséges a
testvértelepülési kapcsolat jóváhagyása a török Belügyminisztérium részéről is, ezért nem
történt ezidáig előrelépés. Örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Ipsala városa,
ez a görög-török határ mentén fekvő város, amely nagyon komoly intézményrendszerrel
rendelkezik, 2012. június 3-án megkapta a Belügyminisztérium jóváhagyását az Aba-Ipsala
közötti testvértelepülési megállapodás megkötéséhez. Kérném, hogy 300.000,-Ft-ot
különítsünk el a testvértelepülési kapcsolatok költségeinek a fedezetére. Aki egyetért ezzel,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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90/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 300.000,-Ft-ot
különít el a testvértelepülési kapcsolatok költségeinek támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Egyre többen kérdezik Abán és Abán kívül is, hogy lesz-e idén Aba Napok, és ha lesz, akkor
mikor. Úgy gondolom, hogy sikerült megteremteni, legalább is a mai ülésen elhangzottak
alapján annak az előfeltételét, hogy ismét legyenek Aba Napok 2012-ben. Természetesen
sok feltételt kell teljesíteni, hogy ez valóban megtörténjen, de úgy gondolom, hogy kell ezzel
foglalkozni. Egyrészt tényleg nagyon bízom abban, hogy az ingatlanok értékesítése is sikerrel
fog járni, másrészt van olyan pályázati lehetőség, amely az Aba Napok rendezési
költségeihez jó eséllyel biztosíthat külső forrást. Harmadrészt, amiért fontosnak tartom,
hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, éppen 20 évvel ezelőtt, 1992-ben rendeztük meg
először az Aba Napokat, tehát egy olyan évfordulóról van szó, amelyet jó lenne, ha meg
tudnánk ünnepelni. Az elmúlt hetekben egyeztettem azokkal a szervezőkkel, akik fontosak
az Aba Napok szervezése tekintetében, és egy olyan időpontot találtunk, amely mindenki
számára megfelelő, és amely még kellően távol van ahhoz, hogy az anyagi oldalát is elő
tudjuk teremteni. Terveink szerint 2012. szeptember 14-16. közötti hétvégén kerülne
megrendezésre az Aba Napok, és természetesen megfelelő időben a képviselő-testületet is
tájékoztatni fogjuk a szükséges döntésekről majd, illetve elkezdjük a szervezést, hogy a
megfelelő módon tudjuk megünnepelni a 20 éves évfordulót.
Nagy András Botond jegyző:
A költségvetési szerveink alapító okiratainak a módosításával is foglalkoznunk kell. 2012.
márciusában lépett hatályba egy újabb NGM rendelet, amely módosította a 56/2011-es
NGM rendeletet, amely a szakfeladatok felsorolását foglalja magában, ezért nem felelt meg a
Magyar Államkincstárnak a benyújtott alapító okirat módosítás iránti kérelmünk. Többek
között olyanokat kifogásolnak, amelyek az új NGM rendelet szerint hibásak. Adminisztratív
jellegű módosítások, szakfeladat elnevezések, tanszak elnevezések változtak, ezeket kell
szerepeltetnünk. Ehhez kérném a testület hozzájárulását mind a Sárvíz Művészeti
Alapiskola, mind a Polgármesteri Hivatal, mind a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János
Nagyközségi Könyvtár esetében.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

91/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2012. június 19. nappal az alábbiak szerint
módosítja:
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1.

Az alapító okirat 1. pontját megelőző bekezdés a következő szövegrészre változik:

2.

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.
Az alapító okirat 9.pontja az alábbiak szerint módosul:
9. Telephelyek (címük) valamint a telephelyeken oktatott művészeti ágak és tanszakok
felsorolása:
Művészeti ág

Tanszak

szín és
bábművészet

színjáték

zeneművészet

fafúvós, rézfúvós,
vonós és tekerő,
pengetős, vokális,
billentyűs

táncművészet

néptánc,

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

táncművészet

néptánc,
(szünetel)

táncművészet

néptánc,
(szünetel)

képző- és
iparművészet

Grafika és festészet

Telephelyek
ABA

ABA

POLGÁRDI
SÁRKERESZTÚR

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

Városi Könyvtár és Művelődési Ház
8154 Polgárdi, Kossuth 126-128.
Sárkeresztúri Általános Iskola
8125 Sárkeresztúr, Kossuth út 64.

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

képző – és
iparművészet

szobrászat és
kerámia

SZABADEGYHÁZA

Kézműves Ház
2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 9.
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3.

Tóvárosi Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ltp. Iskola
tér 1.
Az alapító okirat 10. pontja hatályát veszti.

4.

Az alapító okirat 11.pontja az alábbiak szerint módosul

SZÉKESFEHÉRVÁR

táncművészet

Néptánc (szünetel)

11. Művészeti ágak és tanszakok:
Képzőművészet

képzőművészeti, grafika és festészet,
szobrászat és kerámia,

Táncművészet

néptánc

Zeneművészet

fafúvós, rézfúvós, vonós és tekerő,
pengetős, vokális, 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:
852020 Alapfokú művészetoktatás

Szakágazat:

Alapvető szakfeladat:

852030 Alapfokú művészetoktatás

Szakfeladatok:
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
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
Önálló bankszámlával nem rendelkező költségvetési szerv, melnyek
gazdálkodása Aba Nagyközség Önkormányzata költségvetési elszámolási
számlájának alszámláján bonyolódik. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Aba
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.

Oldal: 31 / 38

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 alapító okiratának módosításával az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

92/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúr Közösségi Ház alapító
okiratát 2012. június 19. 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
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:
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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:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000 Takarítás
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
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
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
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:
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8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv
Önálló bankszámlával nem rendelkező költségvetési szerv, melnyek gazdálkodása Aba
Nagyközség Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájának alszámláján
bonyolódik. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Aba Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala látja el.
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:
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:
15. Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.

92/2012. (VI. 19.)
2012. június 19.

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 az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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93/2012. (VI. 19.) 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. június 19. 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 megfelel ően
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/).
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
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 nemzetiségi 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:
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15.

A módosítást jóváhagyó határozat száma: 93/2012. (VI. 19.)
Módosítással egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 19.

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:
A Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatban
szeretnék tájékoztatást adni. Az elmúlt időszakban a NFÜ részéről helyszíni ellenőrzés is volt
a projekt kapcsán, ahol azt vizsgálták, hogy mikorra várható a projekt befejezési határideje,
és a következő megállapítások születtek: ez azért is fontos, hogy mindenki jól lássa, hogy
jelenleg hol tart a beruházás, illetve a pályázatnak a megvalósítása, és mikorra várható a
járóbeteg szakellátó központnak a megnyitása. Az építési feladatok a végéhez közelednek, az
épület esetében a készültség 90%-os, már csak a belső csempézések vannak hátra, a
kivitelezők a jövő héten kezdik el a parkolók építését. Sajnos az orvosi valamint informatikai
eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési pályázatot több körben kellett egyeztetni az
irányító hatósággal előzetesen, ezért ennek a meghirdetése megcsúszott. Menetközben
kiírásra került a közbeszerzés, a szerződéskötés augusztus 15-re várható, ez azt
prognosztizálja, természetesen, ha sikeres lesz az eljárás, hogy 2012. augusztus 15-vel tud a
cég szerződést kötni. Ez azt jelenti, hogy 2012. október 15-ig történhet meg az eszközök
leszállítása és üzembe helyezése. Ez alapján úgy látszik, hogy 2012. december elsején tud
megnyitni a járóbeteg szakellátó. A szakmai előkészítésről annyit szeretnék elmondani, hogy
gyakorlatilag minden helyre meg vannak a szakorvosok, azt már jeleztem, hogy a kisegítő
személyzetre, mind a szakellátás, mind az egyéb területek tekintetében többszörös
túljelentkezés van. A szakmai előkészítéssel megbízott Balika Zoltán úr arról tájékoztatott,
ha megtörténik az eszközbeszerzésre a szerződéskötés, akkor augusztus folyamán a
benyújtott pályázatok elbírálása meg fog történni.
Kossa Lajos polgármester:
A KEOP pályázathoz kapcsolódóan kérem még egy határozat jóváhagyását. A
megvalósításhoz szükséges önerőt, amelynek mértéke 33.287.730,- Ft, be kell tervezni a
költségvetési rendeletünkbe, illetve a mellékelt határozati javaslat szerint kérem, hogy
nyújtsunk be pályázatot a BM Önerő Alapra. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

94/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminiszter 6/2012. (III.1.)
BM. Rendelete az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló rendelete alapján pályázat
benyújtását határozza el.
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A projekt alapadatai a következőek:
a) a pályázó megnevezése: Aba Nagyközség Önkormányzata
b) a képviselő-testület határozatának száma: 94/2012. (VI. 19.) számú határozat
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezése: Aba Sámuel Általános Iskola és a Kultúrház épületenergetikai
felújítása (KEOP-4.9.0/11-2011-0106 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című)
cb) összköltsége: 221.918.201 Forint
cc) pénzügyi ütemezése és
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezése
Források megnevezése
2012. év
2013. év
2014. 2015. 2016.
Összesen:
év
év
év
(forint)
1. EU Alapokból igényelt 58.139.332 130.491.139
188.630.471
forrás összege
2. A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás
keretében biztosított
összeg
3. A Pályázó összes saját 10.259.882 23.027.848
33.287.730
forrása (3.1.+3.2.)
3.1. A Pályázó által
10.259.882 23.027.848
33.287.730
költségvetésének terhére
vállalt saját forrás
összege
3.2. Hitel
0
0
0
4. Egyéb források
összesen
(4.1.+4.2.+4.3.)
4.1. Lakossági
hozzájárulás
4.2. Egyéb magánforrás
4.3. Egyéb szervezetek
támogatása
5. A beruházás
68.399.214 153.518.987
221.918.201
összköltsége
(1.+2.+3.+4.)
Az EU Önerõ Alapból
igényelhetõ támogatás
maximális összege:
A Pályázó által igényelt 4.103.953 9.211.139
13.315.092
EU Önerõ Alap
támogatás összege:
d) a saját forrás biztosításának módja: önkormányzat költségvetésének terhére az
önkormányzati költségvetési rendelet szerint.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a „KEOP-4.9.0/11-2011-0106
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című
pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét 33.287.730,- Ft azaz
harminhárommillió-kettőszáznyolcvanhétezer-hétszázharminc forintot az önkormányzat és
intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati
rendeletében a tartalék terhére elkülöníti, biztosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a jelen
határozat végrehajtásával összefüggő intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Van-e más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok tárgyalása végett zárt ülést rendeljünk el.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

95/2012. (VI. 19.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalása 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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