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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. augusztus 21. napján 13:00
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
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző
urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, egy képviselőtársunk hiányzik, Kasó
László, aki előzetesen jelezte, hogy a mai testületi ülésünkön nem tud részt venni. A mai
ülésünk napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.

Az óvodában működő Biztos Kezdet Gyerekház normatíva igénylésével kapcsolatos
döntés meghozatala

2.

A Sárvíz Multimédia Bt. kérelmének megtárgyalása

3.

Az Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése

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 óvodában működő Biztos Kezdet Gyerekház normatíva igénylésével kapcsolatos
döntés meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
A Jobb Otthon Alapítvány jóvoltából indíthattuk el az óvodában a Biztos Kezdet
Gyerekházat, a pályázat most fejeződött be. Időközben a kormány úgy döntött, hogy
támogatni kívánja a fenntartási időszakban azokat a gyerekházakat, amelyek az Európai
Uniós támogatásból létrejöttek, múlt héten jelent meg az a rendelet, amely alapján
szeptembertől is biztosítani tudjuk a gyerekház működését. Két határozatot kell hoznunk
annak érdekében, hogy a normatívát meg tudjuk igényelni, egyrészt döntenie kell a
testületnek arról, hogy az Abai Biztos Kezdet Gyerekház fenntartását önként vállalt
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feladatként ellátja és pályázatot kívánunk benyújtani a rendelet alapján a minisztériumhoz.
A második határozat pedig arról szól, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartása
érdekében ellátási szerződést kötünk a Jobb Otthon Alapítvánnyal. A jegyző úr elkészítette a
megállapodást, a működtetés nekünk plusz pénzbe nem fog kerülni, azt a normatívát fogjuk
átadni a Jobb Otthon Alapítvány számára, amit megkapunk az államtól.
Nagy András Botond jegyző:
Annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy 3.477.500,- forint az összköltsége ennek a
pályázatnak, a feladatellátás 2012. augusztus 1. és 2012 december 31. közötti
időtartamban valósul meg.
Kossa Lajos polgármester:
Mivel a Jobb Otthon Alapítvány volt a pályázó, ezért nekik van 5 éves fenntartási
kötelezettségük, tehát ez hosszú távon egy nagyon pozitív pluszszolgáltatás a település
számára, és így úgy néz ki, hogy megnyugtatóan rendezni tudjuk a működtetését is.
Varga Istvánné képviselő:
Én úgy értelmeztem, hogy augusztus 1-vel lehet igényelni a normatívát, mert az előző
program július 31-vel zárult le, így az augusztusi ellátásra is lehet pályázni.
Nagy András Botond jegyző:
Igen, a miniszteri rendelet augusztus 13-án jelent meg, de a szerződést mi már ez előző
program végétől, augusztus 1-től december 31-ig kötjük.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, 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:

105/2012. (VIII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai
Biztos Kezdet Gyerekház fenntartását önként vállalt feladatként látja el. A Képviselő-testület
úgy határoz, hogy támogatást kíván benyújtani az emberi erőforrások minisztere 13/2012.
(VIII. 13.) EMMI rendelete a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló rendelet alapján. Az igényelt támogatás összege: 3.477.500,-Ft., azaz
hárommillió-négyszázhetvenhétezer-ötszáz forint. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az ellátási szerződés megkötésével a Jobb Otthon Alapítvánnyal, 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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106/2012. (VIII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai Biztos
Kezdet Gyerekház fenntartása érdekében ellátási szerződést köt a „Jobb Otthon” Szociális és
Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal (8053 Bodajk, Petőfi S. u .52.) a mellékelt írásos
előterjesztésben foglalt tartalom szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
2.

A Sárvíz Multimédia Bt. kérelmének megtárgyalása

Kossa Lajos polgármester:
Skoda István számára az adósságrendezés előtt havi 400.000,-Ft. támogatást nyújtott az
önkormányzatunk, most egy csökkentett támogatást tudtunk csak biztosítani, 300.000,-Ftban határozta meg a képviselő-testület a havi támogatást. Azzal a kéréssel keresett meg
bennünket, hogy szívesen vállalná a kézilabdameccsek és a futballmérkőzések
összefoglalójának az elkészítését és a levetítését, de ehhez annyi segítségre lenne szüksége,
hogy az idegenbeli meccsekre az utazási költségeit térítsük meg. Ez havi szinten 40.000,-Ftot jelentene, úgy gondolom, hogy mind a két egyesületünk szempontjából fontos lenne, van
is erre igény, ez szeptember 1-jétől ebben az évben éves szinten 160.000,- Ft plusz kiadást
jelentene. Aki egyetért azzal, hogy szeptember 1-jétől december 31-ig havi plusz 40.000,-Ft
támogatást biztosítunk a Sárvíz Multimédia Bt. 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:

107/2012. (VIII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a Sárvíz Multimédia
Bt. részére 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig havi 40.000,-Ft azaz negyvenezer
forint kiegészítő támogatást biztosít a kézilabda és futball mérkőzések összefoglalójának
elkészítése és levetítése céljából.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a támogatást rendszeres átutalásáról
gondoskodjék.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
3.

Az Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése

Kossa Lajos polgármester:
Két módosítást szeretnénk elvégezni a szabályozási tervünkben. Mercsek György szeretne
pályázatot benyújtani sertés hizlaló telep létesítésére, folyik ennek a tervezése és a tervező
jelezte, hogy két ponton a jelenlegi szabályozási tervünk szerint megoldhatatlan a tervezés.
Olyan túlszabályozás történt a részünkről, tehát az OTÉK-on túlmutató korlátozásokat
tartalmaz a rendeletünk, amelyet kérünk, hogy módosítson a képviselő-testület. A 24 §. (2)
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bekezdés b) pontjában jelenleg a következő szerepel: a birokközpont épületek/építmények
elhelyezésére szolgáló központi telek min. 3 ha nagyságú kell hogy legyen, ahhoz hogy ez az
engedély rendben legyen, minimum 2 hektárra kellene leszállítani a szabályozási tervet,
ennek nincs igazából semmilyen jelentősége. A másik pont a 24 § (3) bekezdése:
Mezőgazdasági területen csak magas tetős épület építhető, 25-450 tetőhajlásszöggel. Itt
szintén arról van szó, hogy ha a 25-450 hajlásszöget kell betartatni, akkor egy nagyon
magas épület fog kialakulni. A javítás annyi lenne, hogy 10-450 tetőhajlásszöget
engedélyeznénk, így marad a magas tető, de egy alacsonyabb hajlásszöget is engedélyeznénk.
Aki ezekkel a módosításokkal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

108/2012. (VIII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba
Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendeletével elfogadott Aba
Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
rendeletének
1. 24. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt szövegrészt „b) a birokközpont
épületek/építmények elhelyezésére szolgáló központi telke min. 2 ha nagyságú kell
hogy legyen” szövegrészre kívánja változtatni
2. 24. § (3) bekezdését „(3) Mezőgazdasági területen csak magas tetős épület építhető,
10-450 tetőhajlásszöggel” bekezdésre kívánja változtatni
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az építési szabályzatra vonatkozó rendelet
módosításáról intézkedjék.
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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