Iktatószám: P-199-21/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. május 17. napján 14:00 órakor tartott
rendkívüli nyílt ülésén.

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

Mátraholding Zrt. megbízása az adósságrendezési eljárás során létrejött egyezség
végrehajtásának ellenőrzésével
Előadó: Nagy András Botond jegyző

2.

Rendszergazdai és karbantartási szerződés jóváhagyása az INKO-Számtech Kft-vel
Előadó:
Nagy András Botond jegyző

3.

Döntés a Belügyminisztériumtól kapott rövid lejáratú hiteltörlesztésre fordítandó
támogatás felhasználásáról
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző

4.

Felügyelőbizottsági tag delegálása az Alba Airport Kft-be
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

5.

Az Aba-Invest Kft., az Abaterm Kft. és a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálatával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

6.

Taggyűlési felhatalmazás a polgármesternek
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

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

Mátraholding Zrt. megbízása az adósságrendezési eljárás során létrejött egyezség
végrehajtásának ellenőrzésével
Előadó: Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat és a hitelezők által is jóváhagyott Egyezségi
megállapodás tartalmazza azt, hogy az egyezség végrehajtásának ellenőrzésével a kijelölt pénzügyi
gondnokot, a Mátraholding Zrt-t bízzák meg. Ezzel kapcsolatban eljuttatta a Mátraholding Zrt.
részünkre a megbízási szerződés tervezetét. Ez a képviselők részére kiosztásra került. A
szerződés tartalmazza a részleteket, a vállalási díj 200.000 Ft+ÁFA/hó.
Kossa Lajos polgármester:
Hivatalosan is szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi gondnok által
beterjesztett dokumentációt a törvényszék megvizsgálta, és 2012. május 7-én meghozta a
végzését, jóváhagyta az Egyezségi megállapodást, május 8-án ez a végzés megjelent a
cégközlönyben, így az adósságrendezési eljárás jogerősen befejeződött. Holnapi napon az első
ütemben vállalt kifizetési kötelezettségünknek eleget fogunk tenni, tehát mindenkinek át fogjuk
utalni a pénzt. A következő feladatunk a kötvények átstrukturálására vonatkozó szerződés
megkötése lesz a Hypo Bankkal, a másik fontos feladat pedig az ingatlanok értékesítése és az
ebből befolyó bevételek átutalása a hitelezőink számára. Én bízom abban, hogy a nyár végére ez
az értékesítés lezajlik, és akkor pénzügyileg is rendeztük a vállalásainkat. Van-e kérdése,
észrevétele valakinek? Aki a Mátraholding Zrt-vel kapcsolatos megbízási szerződést az
előterjesztés szerint jóváhagyja, 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:

66/2012. (V. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízási szerződést köt a helyi
önkormányzatokról szóló 1996. évi XXV. Tv. 26. §-a alapján a Mátraholding Zrt.-vel az adósságrendezési
eljárás során létrejött egyezség végrehajtásának ellenőrzésére, az előterjesztésben szereplő feltételek szerint. A
megbízási díj összege: 200.000 Ft + Áfa/hó. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
2.

Rendszergazdai és karbantartási szerződés jóváhagyása az INKO-Számtech Kft-vel

Előadó:

Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Ehhez a napirendhez kapcsolódóan annyit el kell mondanunk, hogy a pénzügyi gondnok asszony
az adósságrendezés megindítását követően az átalánydíjas szerződést felmondta, és a felmerülő
munkákat tételesen elszámolva fizettük eddig az INKO-Számtech Kft. részére. A tapasztalat az,
hogy ez az összeg többnyire nagyobb volt az átalánydíjnál, ezért mindenképpen azt kérnénk,
hogy térjünk vissza a régi megoldásra, és kössük meg a szerződést a céggel.
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Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Két szerződésről van szó egyrészt egy rendszergazdai szerződésről,
valamint egy fénymásoló és nyomtató karbantartási szerződésről. A rendszergazdai szerződés
60.000,-Ft+Áfa/hó összeget takar, a másoló karbantartás pedig 2 Ft/lap + Áfa összeget. Kérem,
az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az előterjesztésben szereplő szerződésekkel 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:

67/2012. (V. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szerződést köt a z INKO-Számtech Kftvel a mellékelt előterjesztésben szereplő feltételekkel. A rendszergazdai szerződés díja: 60.000,-Ft + ÁFA/ hó,
a fénymásoló karbantartás költsége nettó 2 Ft/lap +Áfa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester

3.

Döntés a Belügyminisztériumtól kapott rövid lejáratú hiteltörlesztésre fordítandó
támogatás felhasználásáról

Előadó:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Az április 10-i ülésünkön döntött a testület úgy, hogy jogi szakvéleményt kér a
Belügyminisztérium által biztosított 76.405.705,-Ft támogatás felhasználására vonatkozóan,
amelyet a helyi önkormányzat rövid lejáratú hiteltörlesztésre kapott. Az ügyvéd úr megküldte a
jogi szakvéleményét, amely megegyezik a képviselő-testület álláspontjával. Ennek az a lényege,
hogy az önkormányzat a rendelet szerint a támogatást rövid lejáratú hiteltörlesztésre kapta, ezen
belül a likvid hitelt, munkabérhitelt, folyószámlahitelt jelölték meg, de kategorikusan nincs egyéb
megkötöttsége az önkormányzatnak, tehát az ügyvéd úr álláspontja szerint is ezen keretek között
szabadon dönthet az önkormányzat, illetve egy nagyon fontos megjegyzése van a végén, hogy a
támogatás felhasználását a meghatározott célhoz kötöttség mellett más jogszabályok, de jelen
esetben különösen az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény határozzák
meg. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag az adósságrendezés egyezséggel történő jóváhagyása
alapján nekünk azt is vizsgálni kell, hogy milyen kötelezettségünk áll fenn, amely alapján ezt az
összeget a rendeletben foglaltaknak megfelelően fel tudjuk használni. Ezért a jegyző úrral
közösen az a javaslatunk a képviselő-testület felé, hogy a 76.405.705,-Ft-ot a Magnet Bank felé
fennálló rövid lejáratú kötelezettségünk teljesítésére fordítsuk, és erről hozzunk testületi
határozatot. 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:
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68/2012. (V. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Belügyminisztériumtól kapott rövid
lejáratú hiteltörlesztési támogatás összegét, 76.405.705,-Ft-ot a Magnet Magyar Közösségi bank felé fennálló
rövid lejáratú hitel törlesztésére fordítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás
átutalására a Magnet Magyar Közösségi Bank részére.

Határidő: elfogadott egyezségi megállapodás szerint
Felelős: Kossa Lajos polgármester
4.

Felügyelőbizottsági tag delegálása az Alba Airport Kft-be

Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Mercsek György képviselőtársunknak lejárt a felügyelő bizottsági mandátuma az Alba Airport
Kft-ben. Arra kérném a képviselő-testületet, hogy továbbra is Mercsek György
képviselőtársunkat bízzuk meg a felügyelőbizottsági tagsággal, 2014. december 31-ig. 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:

69/2012. (V. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alba-Airport Kft. Felügyelő
Bizottságába a bizottság tagjának Mercsek Györgyöt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét
delegálja 2014. december 31. időpontig.

Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
5.

Az Aba-Invest Kft., az Abaterm Kft. és a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálatával kapcsolatos döntés
meghozatala

Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Az Aba-Invest Kft., az Abaterm Kft. és a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi
Nonprofit Kft.-nél ugyanaz a cég végezte a könyvvizsgálatot, s akik a továbbiakban nem vállalták
a feladatot, ezért javasoljuk, hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a RADAR Könyvvizsgáló
Kft-t bízzuk meg a könyvvizsgálattal mind a három cégnél. 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:
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70/2012. (V. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a RADAR Könyvvizsgáló Kft. végezze az
önkormányzati tulajdonban lévő alábbi cégek könyvvizsgálatát: Aba-Invest Kft., Abaterm Kft., Sárvíz Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
6.

Taggyűlési felhatalmazás a polgármesternek
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Mivel a képviselő-testület elfogadta a Radar Könyvvizsgálói Kft.-t, mint könyvvizsgálót, ezért
kérem, hogy adjon felhatalmazást a képviselő-testület a polgármesternek arra, hogy a taggyűlésen
igennel szavazzon a könyvvizsgáló megbízása esetében. 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:

71/2012. (V. 17.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Aba-Invest Kft.,az Abaterm Kft.,
valamint a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén a
RADAR Könyvvizsgáló Kft. megbízásával kapcsolatban igennel szavazzon.

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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