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Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. augusztus 8. napján 16:30 órakor
tartott rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné
képviselők
Nagy András Botond jegyző
Pinkáné Surányi Edit
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző
urat, kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, egy képviselőtársunk
hiányzik, Kasó László, aki előzetesen jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni. Az
ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének módosítása

2.

Az intézményi közétkeztetés biztosítására beérkezett pályázat elbírálása, a
szolgáltatási szerződés jóváhagyása

3.

A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár vezetői álláshelyének
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása

4.

Bejelentések

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

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének módosítása

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták a költségvetési rendeletünk módosítására vonatkozó
javaslatot, az adósságrendezést követő időszak újabb fontos állomásához érkeztünk.
Terveznünk kell azon kiadásainkat, bevételeinket, amelyeket az adósságrendezés Egyezségi
Megállapodásában szerepeltettünk, illetve, ami ennél is fontosabb, hogy megszűntek azok a
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jogszabályi korlátok, amelyek az önkormányzati kiadásokat korlátozták. Tehát ismét rendes
költségvetéssel rendelkezhetünk, ennek érdekében kérjük a képviselő-testületet, hogy
hagyjuk jóvá a módosítást az előterjesztésnek megfelelően. Úgy gondolom, hogy a módosítás
önmagáért beszél, az eredeti válságköltségvetési rendeletünket mind bevételi, mind pedig
kiadási oldalon kérjük, hogy emelje meg a képviselő-testület 815.086,- e Ft-tal. Ez a jelentős
mértékű emelkedés részben a adósságrendezési eljárás egyezségi megállapodásában foglalt
kiadásainknak a teljesítéséből adódik, a bevételi oldalon pedig különböző pályázati
támogatások jelentős mértékben megemelik a költségvetésünket. Természetesen szerepel az
ingatlan értékesítésből származó bevétel, illetve ugyanez az összeg a kiadási oldalon is az
Egyezségi Megállapodásnak megfelelően, ebből fogjuk a hitelezői tartozásunk fennmaradó
részét kielégíteni. Nagyon fontos jeleznem azt, hogy a Norvég Alapos pályázat kapcsán
nagyon úgy tűnik, hogy 2 héten belül véglegesen is lezáródhat a pályázat. Volt egy utolsó
ellenőrzés a hivatalnál, a hiánypótlást a jövő héten teljes mértékben teljesíteni tudjuk, ha ez
is megtörténik, akkor a költségvetésünk további 24 millió forinttal fog gyarapodni, tehát
ennyi még a nem lehívott összeg. Jól látszik, hogy összesen 257 millió forint pályázati
támogatást kaptunk a Norvég Alaptól ebben az esztendőben. Az évek folyamán az eredeti
terveknek megfelelően több mint 400 millió forint Norvég Alapos pályázati támogatást
kapott az önkormányzat a beruházáshoz, és további igen jelentős összeget kaptunk a
Belügyminisztérium Önerő Alapjából. További nagyon jó hírek, hogy a bevételi és a kiadási
oldalon is megjelennek azok a pályázataink, amelyeknek a megvalósítása jelenleg van
folyamatban. Ezek a következők: az általános iskola és a közösségi ház
energiaracionalizálással egybekötött felújítása, amelyre 188 millió 630 ezer forint
támogatást nyertünk el, a kerékpárút kialakítása, amelyre 144 millió forint támogatást
nyertünk el, az ivóvízminőség-javítás egyes üteme, amelyre 17 millió 450 ezer forintot
nyertünk el. Szeretném jelezni azt is, hogy az utolsó pillanatban sikerült egy nagyon régi
LEADER pályázatunkat is végrehajtani, még 2009-ben nyertük el a lehetőséget arra, hogy
10 db 5x5 méteres sátrat, illetve 60 garnitúra sörpadot és asztalt beszerezzünk. Július vége
volt a befejezési határideje, pénzügyileg is sikerült realizálnunk, így 5 millió 280 ezer forint
LEADER támogatásból fogjuk ezt megvalósítani. Az összes Európai Uniós pályázatunk
esetében igénybe kívánjuk venni az EU Önerő Alap támogatást, ezzel is kérjük, hogy a
képviselő-testület emelje meg a költségvetés bevételi oldalát. A már felsorolt pályázatok
esetében a kiadási oldalon is szerepelnek azok a tételek, amelyek a beruházás
megvalósításához szükségesek. Tételesen szerepelnek még azok a plusz kiadásaink, amelyek
a rendes költségvetés ismételt hatálybalépése kapcsán kerültek be, a szociális segélyek
esetében az adható segélyek, egyesületi támogatások, Aba Napok támogatása, alapítványi
támogatás, továbbá a testület eddig meghozott döntéseinek megfelelően valamennyi kiadás
szerepel. Perkáta Önkormányzata a közétkeztetési kiadást nem tervezte be az idei éves
költségvetésébe, ez plusz kiadásként jelentkezik, mindezen tételeket figyelembe véve a
kiadási oldalon is 815.086 e Ft-tal nő meg a 2012. évi költségvetési rendeletünk.
Amennyiben ezt a költségvetést végre tudjuk hajtani, akkor nagyon fontos és jelentős
beruházások valósulhatnak meg, és egy olyan jelzés is történik a részünkről a külvilág és a
faluközösség felé, hogy teljesen normalizálódott a közösségünkben az élet. Nagyon
fontosnak tartom azt, hogy az eddig vállalt feladatainkat tovább tudjuk vinni, természetesen
a költségvetés végrehajtása során figyelemmel leszünk arra, hogy a kiadásainkat a beérkező
bevételeink ütemében realizáljuk majd. Ez azért is fontos, mert jelenleg az önkormányzat
likviditási helyzete nagyon jó, és a pénzügyi osztály vezetőjével, munkatársaival, jegyző
úrral azonos álláspontot képviselve szeretnénk ezt a kedvező likviditási helyzetet továbbra is
fenntartani. Ha ezt a költségvetést ezen elvek, szempontok alapján hajtjuk végre, akkor jó
alapot képezünk a 2013-as költségvetési évre, és jó esélyünk van arra, hogy ebben a nehéz
gazdasági helyzetben az Abai Önkormányzat stabilan tudja a 2013. évi költségvetését is
megtervezni. Nem szorosan kapcsolódik a költségvetéshez, de mindenképpen fontosnak
tartom megemlíteni, az adósságrendezés kapcsán jeleztük, hogy a vitatott igények kapcsán
bírósági perek vannak folyamatban, illetve a két ominózus beruházásunk, a belterületi utak
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és a szennyvízberuházás kapcsán pedig már korábban elkezdődött a bírósági per. Október
folyamán nagyon fontos mérföldkőhöz érkezik az önkormányzatunk, öt perben is bírósági
tárgyalás lesz, mivel gyorsított eljárásban zajlanak, és kéthavonta tűzi ki a bíróság a
tárgyalásokat, jó esélyt látok arra, hogy 2013-ban minden perünk legalábbis első fokon le
fog zárulni, ez pedig a helyzetünk további tisztulásához nagy mértékben fog hozzájárulni.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a módosításokat az előterjesztésnek megfelelően hagyja
jóvá, amely alapján a kiadásaink és a bevételeink is 1.492.175.- e forintra emelkednek.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a pénzügyi
osztályvezető és munkatársai nagyon jó anyagot állítottak össze, mind a szöveges részben,
mind a táblázati részben nagyon világosan kirajzolódik mind a bevételi oldal, mind pedig a
kiadási oldal. Polgármester úr is említette, vannak nagyon komoly fejlesztések is, amelyeket
végre tudunk hajtani. Komoly eredménye lesz a településnek, hogy ilyen körülmények
között, amilyen helyzetben volt önkormányzatunk, megpróbáljuk ezt a helyzetet
visszafordítani és olyan irányba elmozdítani, hogy mégis a fejlődés, a gyarapodás útjára
lépjen a település. Tételesen átbeszéltük a bizottsággal a költségvetésnek minden egyes
bevételi és kiadási elemét is, azt is örömmel vettük, hogy tudunk egy kis pénzt juttatni a civil
szervezeteknek is. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
Kossa Lajos polgármester:
Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, észrevétele a költségvetés
módosításával kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és intézményei 2012.
évi válságköltségvetéséről szóló rendelet 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 rendeletet alkotta:

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VIII. 08.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2012.
(II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
2.

Az intézményi közétkeztetés biztosítására beérkezett pályázat elbírálása, a
szolgáltatási szerződés jóváhagyása.

Kossa Lajos polgármester:
Az elmúlt egy évben a Perkáta-Nagykarácsony-Aba intézményfenntartó társulás keretében
történt az intézményi közétkeztetés biztosítása, az ÁMK kötött szerződést a Kovács és Társa
Kft.-vel. A testület egy korábbi ülésén döntött úgy, hogy augusztustól ismét saját hatáskörben
szeretné biztosítani a közétkeztetést, ezt követően közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, az
értékhatárra tekintettel meghívásos közbeszerzési eljárást alkalmaztunk. Négy olyan
vállalkozót kértünk fel ajánlattételre, akik Abán rendelkeznek a szükséges feltételekkel. A
négyből egy, a Jobb Otthon Alapítvány nyújtott be ajánlatot, amelyet a Közbeszerzési
Bizottság formailag és összegszerűségében is alkalmasnak talált, ezért kérjük a képviselőtestületet, hogy a mellékelt szolgáltatási szerződést hagyja jóvá annak érdekében, hogy
zökkenőmentes legyen az intézményi közétkeztetés biztosítása a településen. Annyit
fontosnak tartok elmondani, hogy ez a közbeszerzési eljárás nagyon sikeres volt az
önkormányzat szempontjából, ugyanis a Jobb Otthon Alapítvány által nyújtott ajánlat
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forintra pontosan megegyezik az eddigi nyersanyagnormákkal, így a következő egy évben is
áremelkedés nélkül tudjuk biztosítani a közétkeztetést, emellett a rezsiköltség csökken. Eddig
az óvoda esetében a nyersanyagköltségeket 50%-os, az iskola esetében pedig 45%-os
rezsiköltség terhelte. A Jobb Otthon Alapítvány ajánlata mindkét intézmény tekintetében
40%-os rezsiköltséget tartalmaz, ez azt jelenti, hogy önkormányzati szinten ezáltal az eddigi
kiadásainkhoz képest a következő egy évben 2-3 millió forint megtakarítást érünk el. Ezért
pénzügyi szempontból is meggyőzőnek tartom az eljárás eredményét, jó szívvel tudom
javasolni a képviselő-testületnek, hogy a mellékelt szolgáltatási szerződést kössük meg.
Szorosan ehhez a napirendhez kapcsolódóan még kérem, hogy a mellékelt megállapodást is
hagyjuk jóvá, amely az önkormányzat és a Kovács és Társa Kft. között köttetne. Ennek a
lényege a következő: több olyan eszköz, amely a fórum étteremben található, a Kovács és
Társa Kft. tulajdonát képezi, tehát olyan eszközökről van szó, amelyek a közétkeztetés és a
szolgáltatás szempontjából elengedhetetlenül fontosak. A leendő üzemeltetővel egyeztettünk,
jegyző úr tételesen felülvizsgálta a pénzügyi osztály bevonásával, ez alapján kérnénk a
képviselő-testületet, hogy a mellékelt eszközlista és az abban szereplő tételes árak alapján a
felsorolt eszközöket vásároljuk meg a Kovács és Társa Kft-től összességében 911.850,-Ft
vételár fejében, amelynek megfizetése beszámításra kerül a Kovács és Társa Kft. által az
önkormányzat felé fennálló bérleti díj tartozásba, amely 960.000,-Ft, az adásvétel
gyakorlatilag pénzügyi mozgást nem igényel, viszont így zökkenőmentes lesz a Fórum
Étterem működése. A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta, megadom a
szót Mercsek Györgynek, a bizottság elnökének.
Mercsek György képviselő, a pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A pénzügyi bizottság egyetért ezzel a javaslattal, tudniillik árban
is kedvező az ajánlat, a nyersanyagnormák nem emelkedtek, a rezsiköltség pedig csökken. A
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Ha bárkiben is felmerül, hogy lehetőséges, hogyan a Jobb Otthon Alapítvány ennyivel
olcsóbban tudja előállítani az ételeket, ez annak tudható be, hogy az idősek otthona
étkeztetése is innen lesz megoldva, továbbá az alapítvány a térségben több helyre szállít
ebédet, ezt eddig Csókakőről oldották meg. Így a Fórum Étterem is hatékonyabban lesz
kihasználva, másrészt az idősek otthona lakói is és a térségben élők is jobban járnak, mivel
nem 40 kilométerről kell majd ideszállítani az ebédet. Tehát ez az egyszerű magyarázata
annak, hogy a rezsiköltség mért lett olcsóbb. Van-e kérdése, észrevétele valakinek?
Amennyiben nincs, aki a szolgáltatási szerződés megkötésével 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:

102/2012. (VIII. 08.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelembe véve a Közbeszerzési
Bíráló Bizottság véleményét úgy határoz, hogy az intézményi közétkeztetés biztosítása Aba
Nagyközség közoktatási, köznevelési intézményeiben című közbeszerzési eljárásban a „Jobb
Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítványt (8053 Bodajk, Petőfi u. 52.) hirdeti
ki nyertesül. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt írásos
előterjesztés szerint a szolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Fórum Étteremben található, a Kovács és Társa Kft. tulajdonát
képező eszközöket megvásároljuk az írásos előterjesztésnek megfelelően, 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:

103/2012. (VIII. 08.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt írásos előterjesztés
alapján úgy határoz, hogy megállapodást köt a Kovács és Társa Kft.-vel (8000
Székesfehérvár Szent Gellért u. 71.) a Fórum Étteremben található, a Kft. tulajdonát képező
eszközök megvásárlására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt írásos előterjesztés szerint a
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester

3.

A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár vezetői álláshelyének
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása.

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A Kultúr Közösségi Ház esetében azért szükséges az új vezetői
álláshely meghirdetése, mivel az előző megbízott vezető, Fábián Judit az Aba Sámuel
Tagiskola tagintézmény-vezetője lett. Az államháztartási törvény alapján két magasabb
vezetői beosztást nem tölthet be ugyanaz a személy, ezért szükséges a pályázati felhívás
megjelentetése. Az előterjesztés tartalmazza a pályázat részletes feltételeit, fontos az, hogy
részmunkaidőben kívánjuk betölteni ezt az álláshelyet. A pályázat feltételeinek
meghatározása a jogszabályoknak megfelelően történt.
Kossa Lajos polgármester:
Az indokolja a 4 órás részmunkaidőt, hogy jelenleg a Kultúr Közösségi Ház alkalmazottja
Bor Péter, aki megítélésünk szerint kiválóan látja el a feladatát napi 8 órás
munkaviszonyban, mivel nem rendelkezik a szükséges 5 éves közalkalmazotti
munkaviszonnyal, ezért nem pályázhatja meg az álláshelyet, illetve a könyvtár vezetést
továbbra is Fábián Judittal kívánjuk elláttatni, ezért gondoljuk azt, hogy a 4 órás
munkavégzés a jelenlegi személyi feltételek alapján elegendő lesz. Van-e ezzel kapcsolatban
valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a pályázati felhívás megjelentetésével
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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104/2012. (VIII. 08.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mellékelt
írásos előterjesztés szerint pályázati felhívást tesz közzé a Kultúr Közösségi Ház
intézményvezetői álláshelyének betöltésére. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a
pályázati felhívás megjelentetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András Botond jegyző

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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