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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. október 15. napján 16:30 órakor
megtartott 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 és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Kasó
László képviselő, aki előzetesen jelezte, hogy a mai ülésünkön nem tud részt venni.
A testületi ülés napirendi pontjaira a következők szerint szeretnék javaslatot tenni:
1.

Az általános iskola Szent István király téri épületének, valamint a Kultúr
Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár épületenergetikai és
épületgépészeti felújítási munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárása során
benyújtott ajánlatok elbírálása

2.

A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár vezetői
álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása

3.

Elvi döntés az Abai Gimnázium és Kollégium kihelyezett telephelyének
létesítéséről a Veszprém megyei Pécselyen

4.

Új álláshelyek létrehozása az Abai Gimnáziumban

5.

A Hazatalálás Alapítvány kérelmének elbírálása

6.
7.

A KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító jelű „Aba Nagyközség
ivóvízminőség-javító projekt” közbeszerzési eljárásának megindításával összefüggő
döntések meghozatala.
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról

8.

Döntés a közoktatási és köznevelési intézmények feladatai ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon 2013. január 01-jétől történő működtetésének vállalásáról

9.

A Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ – TÁMOP3.1.7-11-2-2011-0487 jelű, „Példaértékű iskola Abán” című pályázattal
kapcsolatos- kérelmének elbírálása

10.

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2013. évi pályázatához való csatlakozásról
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11.
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 általános iskola Szent István király téri épületének, valamint a Kultúr
Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár épületenergetikai és
épületgépészeti felújítási munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárása során
benyújtott ajánlatok elbírálása

Kossa Lajos polgármester:
Korábbi ülésünkön volt már arról szó, hogy az általános iskola központi épületére, valamint
a Kultúr Közösségi Ház és a könyvtár épületére vonatkozóan európai uniós támogatást
nyertünk el épületenergetikai és épületgépészeti felújítási munkák elvégzésére. A
közbeszerzési eljárást elindítottuk, és a mai napon, amennyiben a testület jóváhagyja az
előterjesztést, eredményt hirdethetünk. A szerződéskötést követően megindulhatnak a
munkák, mindkét épület esetében először a kazáncserére kerülne sor, ezt követően a Kultúr
Közösségi Házban és a könyvtárban folyamatosan ütemezve folyhatnak a munkálatok, míg
az Aba Sámuel Általános Iskola épületének felújítása a jövő évi nyári szünetben történik
meg. Megkérem Szolga Pétert, a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott szakértőt,
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az eljárás eredményéről.
Szolga Péter, a Sárvíz Nonprofit Kft. képviselője:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait valamint a jelen lévő vendégeket.
2012. szeptember 20-án indult közbeszerzési eljárás során 3 céget kértünk fel
ajánlattételre, a benyújtott ajánlatok bontására 2012. október 11-én 10 órakor került sor. A
bontási jegyzőkönyv alapján felolvasnám az ajánlatot tevők nevét, valamint a megajánlott
árakat.
Az első ajánlatot tevő a Székesfehérvári Építőipari Kft., ők Székesfehérvár, Széchenyi út 19.
szám alatt székelnek, ajánlati áruk nettó 149.967.691,-Ft.
Második ajánlattevő a Mahler-Team Kft., ők Várpalota, Felsőkám út 10. szám alatti
székhellyel rendelkeznek, ajánlati áruk: 149.955.327,-Ft.
A harmadik ajánlattevő az Install Plan Kft., ők Székesfehérvár, Balatoni út 49. szám alatt
székelnek, ajánlati áruk 149.422.987,-Ft.
A bontást követően a bíráló bizottsági tagok egyesével átnézték a három ajánlatot,
megállapították, hogy mindhárom ajánlat hiánytalan, az ajánlattevők alkalmasak a
szerződés teljesítésére. A közbeszerzési törvény alapján tárgyalást is le kellett folytatni, erre
2012. október 12-én 10.00 órától került sor. Mindhárom ajánlattevő részt vett a
tárgyaláson, ajánlatukat fenntartották, továbbá mindhárom ajánlattevő megerősítette, hogy
a beépítésre kerülő kazánokban nem csak pellettel, hanem aprítékkal is lehet tüzelni. Ezt
követően a Bíráló Bizottság tartott még egy ülést, ahol kialakította egységes álláspontját,
javaslatuk az, hogy a képviselő-testület az Install-Plan Tervező és Fővállalkozó Kft-t hirdesse
ki az eljárás nyerteséül és velük kössön a polgármester úr vállalkozói szerződést, az ő
ajánlatuk 149.422.987.-Ft. Az ülésekről, valamint a közbeszerzési eljárás során készült
egyéb jegyzőkönyvek, dokumentumok itt vannak jegyző úrnál, ha valaki bele akar
tekintetni, megteheti.
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Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a javaslattal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki
egyetért azzal, hogy az Aba, Szent István király tér 7. szám alatti Aba Sámuel Általános
Iskola és az Aba 402/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Aba, Rákóczi u. 4/B. szám
alatti Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár épületenergetikai és
épületgépészeti felújítási munkálatok elvégzésére a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyva a
Képviselő-testület az Install-Plan Tervező és Fővállalkozó Kft.-t bízza meg 149.422.987,-Ft.
+ ÁFA ellenérték mellett, 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:

120/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a K.E.O.P.4.9.0/11-2011-0106 azonosító számú pályázattal kapcsolatban az „Aba 1135/2 hrsz.
alatt felvett, természetben Aba Szent István Király tér 7. alatti Aba Sámuel Általános Iskola
és az Abán 402/1 hrsz. alatt felvett, természetben Aba, Rákóczi u. 4/b. szám alatti Kultúr
Közösségi Ház és Könyvtár épületenergetikai-épületgépészeti felújítási munkálatainak
elvégzésével -a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyvaaz INSTALLPLAN Tervező és Fővállalkozó Kft.-t (8000. Székesfehérvár, Balatoni u. 49.) bízza meg
149.422.987,-Ft +ÁFA vállalkozás díj fejében
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester

2.

A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár vezetői
álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása.

Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület által kiírt pályázatra ketten nyújtották be a pályázatukat, Skoda István
illetve Schweininger Edit, képviselőtársaim a pályázati anyagokat kézhez kapták.
Schweininger Edit a mai napon jelezte jegyző úrnak, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltsága
miatt nem tud részt venni. Megkérem Skoda Istvánt, hogy néhány szóban egészítse ki az
írásos pályázati anyagot.
Skoda István:
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt jelen lévők! 13 éve dolgozom Abán, ezen időszak alatt
folyamatosan a Kultúr Közösségi Házban tevékenykedtem, nem mint szervező, hanem a
mások által megszervezett programokról készített felvételeket műsorba szerkesztő. Azt is
mondhatnám, hogy azokat az értékeket, amelyeket a Kultúr Közösségi Ház mindenkori
munkatársai megalkottak a közösség számára, rögzítettem és közvetítettem a lakosság
számára. A Kultúr Közösségi Ház jövőre lesz 40 éves, ugyanis 1973-ban adták át a házat, és
Arany Sándorné irányításával kezdődött meg a kulturális tevékenység az új épületben. A 40
éves évforduló alkalmával egy megújulási folyamat indult el a Kultúr Közösségi Házban is,
hiszem, hogy ennek most van itt az ideje, mert a településen több olyan intézmény is új
otthonra talált, gondolok itt a Sárvíz Művészeti Alapiskolára és a gimnáziumra, amelyek a
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közösségi házban kezdték meg a működésüket. A Kultúr Közösségi Házra is nagyon ráfér a
renoválás, az egyik legfontosabb feladatnak tartom a külső megújulás levezényelését, illetve
ennek kapcsán kialakítani az alapját a belső megújulásnak is. A továbbiakban is fontosnak
tartom a közösségi ház, a könyvtár és a Sárvíz Televízió hármasságának fenntartását, az
együttműködés elmélyítését. Az utóbbi időben fellendült az utcaközösségek szerepe, jó
néhány aktív és agilis ember került a különféle utcaközösségek élére, fontosnak tartom, hogy
az utcaközösségek életét és struktúráját figyelembe véve a Kultúr Közösségi Ház partnere
legyen ezeknek a személyeknek, és rajtuk keresztül az utcaközösségeknek. A Sárvíz Televízió
hatalmas archívummal rendelkezik, szeretném elérni, hogy a Kultúr Közösségi Ház 40 éves
jubileuma alkalmából régi felvételek előkerüljenek a mozira nosztalgiázva, de nem pont
abban a formában, modernebb technikával megoldva sorozat induljon azok számára, akiket
a múlt érdekel. Remélem, hogy ezzel sok embert meg lehet nyerni, és betérnek a házba, ahol
most is nagy élet van, az új embereket szívesen fogadjuk. Tisztában vagyok azzal, hogy azok
az emberek, akik eddig szervezői munkát végeztek, mekkora energiát fektettek ebbe a
munkába és azt remélem, hogy a továbbiakban egy -modern szóval élvejó
menedzsmentet tudunk alkotni, hogy a közönség számára a megfelelő kínálat a
továbbiakban is meglegyen. Éves munkaterv alapján dolgoznánk, az eddigi tevékenységeket
számos újítással egészítenénk ki, ahogy a pályázatomban is szerepel. Azt kérem a képviselőtestülettől, ha úgy gondolják, hogy ezt a feladatot el tudom látni, akkor támogassanak a
szavazatukkal.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke:
Tisztelt jelen lévők, tisztelt képviselő-testület! A bizottság megtárgyalta mindkét pályázó
írásos pályázatát és egyhangúlag Skoda Istvánt javasolja a Kultúr Közösségi Ház vezetőjének.
Skoda István ismert személyiség Abán, az abai emberek pozitív személyiségnek tekintik,
ismerik a munkáját. A bizottság úgy találja, hogy alkalmas ennek a feladatnak az ellátására,
amelyet -mint a pályázatban is leírja-,
csapatmunkában igyekszik megvalósítani, az
eddigi dolgozókat megtartva, jó közösséget szeretne kialakítani a közösségi házban.
Kossa Lajos polgármester:
Én arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy napi 4 órás álláshelyre hirdettük meg a
pályázatot, elmondtam azt is, hogy ez azért történik, mivel Bor Péter a közösségi ház
dolgozójaként továbbra is segíti a munkánkat, illetve Fábián Judit is be fog segíteni
részmunkaidőben a könyvtár munkájába. Örülök annak, hogy Skoda István benyújtotta a
pályázatát és örülök annak, hogy továbbra is egy olyan csapat fog a Kultúr Közösségi
Házban dolgozni, akik már eddig is bizonyítottak. Most gyakorlatilag a lapokat újraosztjuk,
de továbbra is ugyanaz a jó csapat fog a Kultúrban dolgozni. Úgy gondolom, hogy az a
lelkiség, szellemiség, amely Skoda István felvételeiből tükröződik a közösség számára a
Sárvíz TV felvételein keresztül, most egy új oldaláról mutatkozhat be a közösség számára.
Hiszem, hogy ezen tevékenység ellátása során Skoda István új arcát is meg fogja a közönség
ismerni, amely reményeim szerint hasonló lesz ahhoz a lelkiséghez, szellemiséghez, amelyet
a Sárvíz Televízióból tapasztalhattunk meg.
Örömmel teszek javaslatot arra, hogy
-egyetértve a bizottsági javaslattal- fogadjuk el a pályázatát.
Aki egyetért azzal, hogy Skoda Istvánt kinevezzük a Kultúr Közösségi ház és Tanka János
Nagyközségi Könyvtár vezetőjének napi 4 órában és bérét a közalkalmazotti törvény
előírásai szerint állapítsuk meg, 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:

Oldal: 4 / 20

121/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kultúr
Közösségi Ház és Tanka János Nagyközségi Könyvtár intézmény tekintetében Skoda Istvánt
határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi, és megbízza az intézmény vezet ői
feladatainak ellátásával heti 20 órában, 2012. október 15-től 2017. október 14-ig terjedő
időszakra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint 74.600,-Ft alapilletmény
valamint 20.000,-Ft vezetői pótlék, összesen 94.600,-Ft illetmény megállapításával.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
3.

Elvi döntés az Abai Gimnázium és Kollégium kihelyezett telephelyének
létesítéséről a Veszprém megyei Pécselyen.

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták Sebők Lajos, Pécsely község polgármesterének levelét és a
pécselyi képviselő-testület határozatát. Úgy gondolom, hogy egy olyan kérésről van szó,
amely nagy megtiszteltetés a községünk illetve az Abai Gimnázium és Kollégium számára. Jó
néhány hónappal ezelőtt kezdődött el az az együttgondolkozás, amely ebben a levélben
tárgyiasul az abai képviselő-testület előtt. Pécsely Község Önkormányzata határozatban
nyilvánította ki, az érintett Balatonszőlős, Dörgicse és Vászoly községek önkormányzataival
közösen azon szándékát, hogy Pécselyen az Abai Gimnázium telephelyeként gimnáziumi
osztályt kíván indítani 2013. szeptember 1-től. A gimnázium működéséhez szükséges
tárgyi, ingatlanbeli feltételeket a pécselyi önkormányzat biztosítani tudja, és a telephely
működésével kapcsolatos plusz költségeket is ők fogják vállalni. Polgármester Úr levelében
röviden felvázolta az előzményeket, jómagam is kétszer találkoztam vele. Levelének a
lényege, hogy megismerve az Abai Gimnázium oktatási-nevelési programját a Pécselyi
Önkormányzat egy hasonló szellemiségű gimnáziumot szeretne létrehozni. Előzetesen
felmérték az igényeket, és úgy néz ki, hogy tanulói oldalról, szülői oldalról is igény
mutatkozik a gimnáziumra. Lefolytatták az egyeztetéseket az ottani oktatási hivatallal és úgy
látják, ha ütemesen tudunk haladni, akkor nincs annak akadálya, hogy már idén a többi
gimnáziumhoz hasonlóan felvételit tudjon hirdetni az Abai Gimnázium Pécselyi kihelyezett
tagozata is, és jövő év szeptemberétől elindulhat az oktatás. Nagyon komoly
visszaigazolásnak érzem ezt a kezdeményezést az Abai Gimnázium eddigi munkájával
kapcsolatba. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassuk elviekben a tagozat létrehozását.
Szilasy György az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Tisztelt Képviselő-testület! A pécselyiekkel több mint egy éves kapcsolatunk van, én jártam a
helyszínen, megismertem azt a közösséget, akik ezt a gimnáziumi osztályt létre akarják
hozni, nyugodt szívvel mondhatom, hogy egy igen lelkes és szakmailag is megalapozott
közösségről van szó. Nem említettük, de Veszprémtől 19 km-re van Pécsely. Én úgy látom,
hogy mindenképpen alkalmas a hely arra, hogy egy kihelyezett osztályt létrehozzanak. A
gimnázium tantestülete egyöntetűen úgy határozott, hogy támogassuk ezt az elvi
elhatározást. A Szülői Munkaközösség is egyértelműen támogatja a kérést, és a
Diákönkormányzat is támogatja a kezdeményezést. Én azért javaslom az elvi hozzájárulás
megadását, mert az idő rövidsége is sok feladatot ró elénk. Az Abán elindult Életiskola és
Életfaprogram egy másik helyszínen is meg fog jelenni, ezzel is igazoljuk ennek a
programnak az időszerűségét. Amikor mi annak idején a gimnáziumot megalapítottuk, arra
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törekedtünk, hogy államilag elismert legyen a tevékenységünk, most négy önkormányzat
-függetlenül azok nagyságától- szintén felvállalja, így hatalmas lépést teszünk afelé, hogy
ezt a tanítási formát az állam is elfogadja. Kérem, hogy támogassa a testület a pécselyiek
kérését.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság ülésén Jakus Judit, a gimnázium igazgatóhelyettese is
részt vett és tájékoztatott bennünket a telephely létesítésének feltételeiről. Jónak tartjuk és
támogatjuk a telephely létesítését, és javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy támogassa a
kezdeményezést.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület elviekben támogatja az Abai Gimnázium és Kollégium kihelyezett
tagozatának létrehozását Pécsely községben, és megbízza Aba Nagyközség Jegyzőjét, a
gimnázium igazgatóját és Pécsely Község Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére,
annak érdekében, hogy 2013-ban a gimnázium elindíthassa az oktatási-nevelési munkát
Pécselyen, 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:

122/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képvisel ő-testülete elviekben támogatja az Abai
Gimnázium és Kollégium tagintézményének, telephelyének létrehozását Pécsely községben.
A Képviselő-testület megbízza Aba Nagyközség Jegyzőjét, az Abai Gimnázium Igazgatóját,
valamint Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzőjét a szükséges intézkedések
megtételére annak érdekében, hogy a gimnázium 2013. szeptember 1. napján elindíthassa
az oktatási-nevelési munkát Pécselyen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Nagy András Botond jegyző
Jurics Tamás körjegyző
Szilasy György igazgató

4.

Új álláshelyek létrehozása az Abai Gimnáziumban.

Szilasy György az Abai Gimnázium és Kollégium Igazgatója:
Gimnáziumunk amikor elindult, akkor kevés gyerek és sok pedagógus volt, most már ott
tartunk, hogy egyre több a diák, 107 tanulóról van szó, tehát lassan elérjük azt a létszámot,
amit az alapító okiratunkban megcéloztunk. Annak érdekében, hogy minél magasabb
szakmai színvonalon tudjuk végezni a munkánkat, meg kell oldanunk, hogy minden
tantárgyat szakos tanárok tartsanak az iskolában. A kérésünk tulajdonképpen három
pedagógusállásról és egy karbantartói állásról szól. Kérem, támogassák kérésünket.
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Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság ülésén megtárgyaltuk az Abai Gimnázium és
Kollégium új álláshelyek létesítésére beadott igényét. Fontos, hogy a gimnáziumban is
meglegyen a szakos ellátottság, ehhez szükséges az új három álláshely és nagyon fontos a
karbantartó és fűtő alkalmazása is. Kérjük a képviselő-testületet, hogy támogassa a
gimnázium igazgatójának kérését.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is támogatja a javaslatot. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület engedélyezi négy új
álláshely létrehozását az Abai Gimnázium és Kollégiumban: egy matematika szakos, egy
testnevelés-bármely szakos, egy fizika-bármely szakos tanárra és egy karbantartó és
kazánfűtőre vonatkozóan, 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:

123/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képvisel ő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi
négy új álláshely létrehozását az Abai Gimnázium és Kollégiumban:
1 fő matematika szakos tanár,
1 fő testnevelés-bármely szakos tanár,
1 fő fizika-bármely szakos tanár és
1 fő karbantartó, kazánfűtő álláshelyre vonatkozóan
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
5.

A Hazatalálás Alapítvány kérelmének elbírálása

Szilasy György a Hazatalálás Alapítvány kuratóriumi elnöke:
Aba Nagyközség egy nagyon szép létesítménnyel, az ifjúsági szállás épületével gazdagodott,
köszönjük az önkormányzatnak az eddigi támogatását, a jövőben is nagyon számítunk erre.
Azért kértük, hogy kapja meg a terület tulajdonjogát a Hazatalálás Alapítvány, amelyre
felépítette az építményt, ezzel teljesítve vállalását, hogy a jövőben egyszerűsíteni tudjuk a
hatósági eljárást. Úgy gondolom, hogy Aba számára sem lényegtelen kérdés, hogy egy ilyen
érték felügyeletét hogyan látják el. Ezért is kértük, hogy kaphassuk meg ezt a területet. Mivel
közhasznú alapítványról van szó, így azt hiszem, hogy jó kezekben lesz a terület, másrészt a
jogi eljárások is egyszerűsödnének.
Kossa Lajos polgármester:
A kérelmet annyival pontosítanám, hogy annak idején a gimnázium területét két részre
osztotta az önkormányzat, a gimnázium épületeinek helyet adó terület továbbra is az
önkormányzat tulajdona, a jelenlegi kérés a 360/2 –es helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozik. Ez az a terület, amelyre felépült az ifjúsági szállás a Hazatalálás Alapítvány
pályázata keretében. Annak idején az önkormányzat úgy döntött, hogy tartós használatba
adja át a területet, úgy gondolom, hogy a Hazatalálás Alapítvány az elmúlt években
Oldal: 7 / 20

bizonyította, hogy a terület jó kezekben van. Az elnyert pályázat nem csak ifjúsági
szállásként tölti be a funkcióját, hanem a gimnáziumi tanulók is ott laknak. A Hazatalálás
Alapítvány további fejlesztéseket szeretne pályázatok útján ezen a területen megvalósítani,
többek között egy sportpálya létrehozását. Mindketten úgy gondoltuk, eljött az ideje annak,
hogy a Hazatalálás Alapítvány tulajdonába kerüljön a terület, ez sok adminisztratív teendőt
is leegyszerűsít, továbbá a létrehozott ifjúsági szállás a Hazatalálás Alapítvány tulajdona, 5
éves fenntartási kötelezettsége van az alapítványnak, tehát ilyen szempontból is sokkal jobb,
ha az önkormányzat átadja a területet az alapítvány tulajdonába. A Hazatalálás Alapítvány
egy közhasznú szervezet, tehát nem magántulajdonba adjuk, az alapítvány hosszú távon fog
működni. A Hazatalálás Alapítvány annak idején azért lett létrehozva, hogy a gimnázium
működését segítse, komoly adományok érkeztek, amelyek segítették a gimnázium
mindennapos munkáját. Az ifjúsági szállás megépültével egy új időszak kezdődik el az
alapítvány és a gimnázium életében is, ezért kérem a testületet, hogy támogassa a kérést, és
adjuk át a fenti indokokra tekintettel a 360/2-es helyrajzi számú ingatlant az alapítvány
számára.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság ülésén megtárgyaltuk a Hazatalálás Alapítvány
kérelmét és egyhangúan támogatásra javasoljuk a képviselő-testület számára.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, igazgató úr
kifejtette, hogy milyen előnyei vannak a terület átadásának, így sokkal egyszerűbbé válnak
az eljárások. A Pénzügyi Bizottság javasolja a kérés támogatását.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület tekintettel arra, hogy a Hazatalálás Alapítvány teljesítette az általa vállalt
célkitűzést, és szervezésében megépült az ifjúsági szálláshely, valamint további fejlesztési
céljai vannak a területen, ingyenesen átadja az alapítvány tulajdonába az önkormányzat
tulajdonát képező 360/2-es helyrajzi számú ingatlant. 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:

124/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
-tekintettel arra,
hogy a Hazatalálás Alapítvány teljesítette az általa vállalt célkit űzést, és szervezésében
megépült az ifjúsági szálláshely, valamint további fejlesztési céljai vannak a területeningyenesen átadja az alapítvány tulajdonába az Önkormányzat tulajdonát képez ő 360/2-es
helyrajzi számú ingatlant.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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6.

A KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító jelű „Aba Nagyközség
ivóvízminőség-javító projekt” közbeszerzési eljárásának megindításával összefüggő
döntések meghozatala.

Kossa Lajos polgármester:
Már korábban tájékoztattuk arról a képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázatunk az
ivóvízminőség javítására vonatkozóan sikeres volt, a KEOP és a BM önerő keretében elnyert
100%-os támogatással valósulhat meg Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projektjének az
előkészítése, amely a tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését foglalja magába.
Ezt követően a jövő évben tudjuk benyújtani a pályázatunkat magára a kivitelezési
munkálatokra. Egyrészt kérném a képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az előterjesztett
ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációkat, illetve ezt követően kérném, hogy
a mellékelt közbeszerzési szabályzatot is hagyjuk jóvá, ugyanis az általunk felkért szakértők
elvégezték a közbeszerzési szabályzatunk törvényi változásoknak megfelelő módosítását,
amelyet egységes szerkezetben terjesztettünk a képviselő-testület elé.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az ivóvízminőség javító projekt
elindításával kapcsolatos előterjesztéseket, azokat elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az írásos előterjesztésekkel
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:

125/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának képvisel ő-testülete megtárgyalta a - Javaslat a
közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő döntések meghozatalára című előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező tervezet elfogadásával megalkotta Aba
Nagyközség Önkormányzatának a 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései szerinti beszerzési és
közbeszerzési szabályzatát.
A szabályzat hatályba lépésének napja: 2012. 10. 15.
Jelen határozat hatálybalépésével Aba Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testületének
204/2005. (XII. 20.) sz. határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszti.
A közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését követ ően indult közbeszerzési
eljárásokra kell alkalmazni.

Kossa Lajos polgármester:
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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126/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a KEOP-7.1.0/11-2011-0100
azonosító jelű, „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projekt” című projekt
megvalósításával összefüggő tervezési szolgáltatások beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás lefolytatására vonatkozó javaslat alapján az eljárás id őütemtervét, az eljárást
megindító felhívást és dokumentációt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli az ajánlattételi felhívás
megküldését a következő szervezetek részére:
KEVITERV EGER MÉRNÖKI Kft.
(3300 Eger, Remenyik Zs. út 18. )
TRANSDOWELL ZRt.
(3502 Miskolc, Tüzér u. 12.)
PERFEKT KVV Kft.
(5000 Szolnok, Garibaldi út 20. )
Aba Nagyközség Önkormányzatának képvisel ő-testülete az eljárás lebonyolításával megbízza a Faragó és Vágner Ügyvédi Irodát, dr. Vágner Elza ügyvéd ügyintézésével.
Határidő: ütemterv szerint
Felelős: Kossa Lajos polgármester
7.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról.

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Aba Nagyközség Önkormányzata 2012. évi válságköltségvetésének I. félévi végrehajtásáról
szeretnék pár szót szólni annak érdekében, hogy a kiadott anyagot értelmezzük. Akár az
önkormányzatot, akár az intézményeket nézzük, szinte minden soron a féléves teljesítési
szintnek megfelelően teljesültek az előirányzatok, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon,
pár dolgot szeretnék csak kiemelni ezek közül. 2012. még a válságköltségvetés éve, 2011.
augusztusában indult az adósságrendezési eljárás, amely 2012. májusában zárult le, az első
félévet így szinte teljesen lefedte az adósságrendezés. Ebben a költségvetésben csak és
kizárólag a kötelező feladatok lettek betervezve, a kiadott anyagban látszik is, hogy az
adósságrendezés szabályai alapján, illetve a fegyelmezett gazdálkodás alapján az
előirányzati sorok a fél éves szintnek megfelelően teljesültek. Az adóbevételeket szeretném
kiemelni, itt is a féléves szintnek megfelelően teljesültek az előirányzatok, szerintem ez
ritkaság a mai világban, és az ország jelenlegi helyzetében is megállapítható, hogy Abán
megfelelő mértékben és az előírásoknak megfelelően fizetik az adókat. Bérleti díjból már
származó bevételek az adósságrendezési eljárás egyezséggel történő lezárásából adódóan
átcsúsznak a következő félévre. A perkátai intézményfenntartó társulással kapcsolatban be
volt tervezve átvett pénzeszközként 13 millió forint, ezen a soron nem látszik teljesítés,
ennek az az oka, ahogy a múltkori rendeletmódosításban is szerepelt, kimaradtak az
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos költségek, amelyeket utólag be kellett állítani. A Norvég
Alapos pályázatunkkal kapcsolatban az adósságrendezési eljárás lezárultát követően
megérkezett az utolsó összeg Aba Nagyközség Önkormányzata számlájára, amely közel 231
millió forintot tett ki. A kiadási oldalon az intézményi étkeztetéssel kapcsolatban szerepel a
már említett pluszkiadás, ez 16.400 e Forint. A működési kiadások között szeretném
kiemelni, hogy az adósságrendezési eljárást követően a hitelezői igények első részteljesítését
már ebben a félévben teljesítettük, tehát ez megemeli a kiadási oldalunkat. A következő
félévben a második ütemet az ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételekből kell majd
teljesítenünk. Az önkormányzat működése stabil, a gazdálkodás biztonságos, hitel felvételére
nincs szükségünk. 2011. év végén mintegy 78 millió forintot kaptunk a
Belügyminisztériumtól rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásként, ezt az összeget a célnak
megfelelően, likvid hitel törlesztésére fordította az önkormányzat.
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Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület! A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az első féléves beszámolót,
úgy látjuk, annak ellenére, hogy adósságrendezési eljárás folyt az önkormányzatnál
likviditási helyzete rendeződött, az intézmények zavartalanul tudnak működni,
hitelfelvételre nem kényszerülünk. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadja, 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:
127/2012. (X. 15.) sz.
Határozat

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. felhatalmazása alapján megtárgyalta az Aba Nagyközség Önkormányzata és
intézményei 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi
válságköltségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot
hozza:
A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 1/2012. (II. 14.)
önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi válságköltségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá,
megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
Teljesített bevétele I. félévben:

677 089 ezer Ft
517 899 ezer Ft

Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása I. félévben:

677 089 ezer Ft
597 230 ezer Ft

Módosított létszám előirányzata:
Teljesített létszáma I. félévben:

8.

55 fő
55 fő

Döntés a közoktatási és köznevelési intézmények feladatai ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon 2013. január 01-jétől történő működtetésének vállalásáról

Kossa Lajos polgármester:
Valamennyiünk előtt ismert, hogy 2013. január 1-jétől komoly változások várhatóak a
közoktatás és köznevelés területén. Január 1-jétől a gimnáziumi, az alapfokú oktatásnevelési és művészetoktatási intézmények irányítását átveszi az állam a helyi
önkormányzatoktól. A törvény, illetve annak végrehajtási rendelete azonban különbséget
tesz a 3000 főt meghaladó és a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települések között.
Az intézmények tehát állami irányítás alá kerülnek, de még az ingatlanok, illetve az ingó
vagyon működtetésével kapcsolatosan a 3000 fő alatti településeknél az állam az
intézmények működtetését is átveszi, addig a 3000 főt meghaladó települések esetében
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viszont az ingó és ingatlanvagyon működtetésével kapcsolatos kiadások továbbra is a helyi
önkormányzatot terhelik. A törvény lehetőséget ad arra, hogy aki nem tudja vállalni a
működtetést, annak nyilatkoznia kell. A mi esetünkben csak akkor kell nyilatkozni, ha úgy
gondoljuk, hogy nem tudja az önkormányzat vállalni az ingó és ingatlan vagyon
működtetését. Természetesen ez nem kívánságműsor, nem elegendő egy
szándéknyilatkozatot tenni, hogy mi nem tudjuk vállalni a működtetést, komoly pénzügyi
számítással kell ezt igazolni az állam számára. A Norvég Alapos pályázat, illetve további
fejlesztési elképzeléseink miatt is alapvetően fontosnak tartom, hogy az ezzel kapcsolatos
feladatokat továbbra is vállalja az önkormányzat. Kérem a képviselő-testületet, határozatban
erősítsük meg, hogy mi a törvényben előírt kötelezettségünknek eleget kívánunk tenni,
2013. január elsejétől vállaljuk az oktatási-nevelési intézmények feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ahogy polgármester úr is mondja, előbbre kell látni, mert vannak itt még tervek a település
fejlesztésével kapcsolatban. Nemsokára foglalkoznunk kell majd a várossá válás
gondolatával, természetes, hogy vállaljuk és tudjuk is vállalni ezeknek az intézményeknek a
működtetését.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke:
Én is csatlakoznék a polgármester úr mondanivalójához, nagyon fontos, hogy az oktatási
intézmények ingatlan vagyona, az épületek, amelyekre pályázatok útján már eddig is nagyon
sokat költöttünk, a mi üzemeltetésünkben maradjanak. Vannak még további fejlesztési
elképzelések, sportcsarnokban kellene gondolkodni, a tornaterem fejlesztésében, a füves
pályák, labdarúgó pályák fejlesztésében. Ezeket a pályázatokat mi könnyebben tudjuk
beadni és rendezni, tehát én is javaslom, hogy mi működtessük továbbra is ezeket az
intézményeket.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy
Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. január elsejétől vállalja az Állami
Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő köznevelési intézményei feladatainak
ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon működtetésével kapcsolatos kiadásokat és
feladatokat, 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:
128/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január elsejétől vállalja a
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő közoktatási
intézményei feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon működtetésével
kapcsolatos kiadásokat és feladatokat.
9.

A Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ – TÁMOP3.1.7-11-2-2011-0487 jelű, „Példaértékű iskola Abán” című pályázattal
kapcsolatos- kérelmének elbírálása
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Kossa Lajos polgármester:
Szilasy László igazgató úr fordult kéréssel a képviselő-testülethez egy folyamatban lévő
pályázat finanszírozásával kapcsolatban. Többször volt már arról szó, hogy a PerkátaNagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ gesztorságával több pályázat
megvalósítása folyik, amelyek az abai intézményeket is érintik. Ez a pályázat, amelyről most
konkrétan szó van, az Aba Sámuel Tagiskolát érinti, összességében 4.200.000,-Ft
előfinanszírozását kéri az önkormányzatunktól a művelődési központ annak érdekében,
hogy a pályázattal határidőben el tudjanak számolni, illetve a feladatokat végre tudják
hajtani. Ez egy 100%-os támogatottságú projekt, viszont elő kell finanszírozni, a Perkátai
Önkormányzatnak, illetve a művelődési központnak jelenleg nincs a számláján annyi pénz,
hogy ezt meg tudja tenni. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a mi esetünkben csak az abai
tagiskolára vonatkozó költségek megelőlegezését kéri a perkátai intézmény. Kérem a
képviselő-testületet, elviekben járuljon ahhoz hozzá, hogy a 4.200.000,-Ft-ot
megelőlegezzük. Igazgató úrral egyeztettem, mivel lehívásokat is tudnak eszközölni, ezért
nem egyszerre kell a 4,2 millió forintot utalnunk, hanem ütemezve. Kérem, biztosítsuk,
hogy a pályázat zökkenőmentesen november 30-ig lebonyolódhasson, és a művelődési
központ el tudjon számolni.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
A pályázatban két nagyon komoly tétel szerepel, a tanárok továbbképzése 2.180.000,-Ft-ot
tesz ki, az eszközbeszerzés pedig 1.560.000-Ft-tal szerepel. Ennek a pályázatnak a
keretében tehát az általános iskola tárgyi eszközei bővülnek, illetve a tanáraink kapnak egy
nagyon komoly továbbképzési lehetőséget. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
pályázat sikeres lebonyolítása érdekében a TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0487 azonosító
számú pályázat keretében megelőlegez a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési
Központnak 4.200.000,-Ft-ot, 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:
129/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0487
azonosító számú „ Példaértékű Iskola Abán” című pályázat sikeres lebonyolítása érdekében
megelőlegez a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központnak 4.200.000,Ft-ot.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: ütemezve, szükség szerint
Felelős: Kossa Lajos polgármester

10.

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2013. évi pályázatához való csatlakozásról
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Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták azt a nyilatkozatot, amelyet jóvá kell hagynunk annak
érdekében, hogy az abai felsőoktatási intézményekben tanuló diákok pályázatot
nyújthassanak be a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Örülök annak, hogy ismét
biztosítani tudjuk a fiataljaink számára ezt a lehetőséget, köztudott, hogy a tavalyi évben
nem volt erre mód az adósságrendezési eljárás miatt. Kérem a képviselő-testületet, hogy a
mellékelt nyilatkozatot hagyjuk jóvá annak érdekében, hogy a következő ütemben a
pályázatot ki tudjuk írni, és fogadni tudjuk a pályázati anyagokat. Mindkét érintett bizottság
támogatta az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási
nyilatkozat elfogadásával 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:
130/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
11.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodó Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. juttatott el
egy kérelmet hozzánk. A Közép-Duna Vidéke valósít meg egy több, mint 7 milliárdos Ft-os
Európai Uniós fejlesztést a hulladékgazdálkodás területén egy nagyobb térségben, amelynek
Aba is részese, ennek egyik látható jele itt Abán a volt szeméttelep rekultiválása. A fejlesztés
megvalósítása érdekében az Európai Uniós támogatás mellett hitelt is kellett felvennie a Zrtnek. A Raiffeisen Bank 3.899.290 ezer Ft összegben folyósít kölcsönt a Zrt. részére, a
folyósítás részben folyószámla hitelkeret biztosításával, részben kötvény jegyzésével történik.
A bank biztosítékokat kér óvadéki szerződés formájában, és ebben kérik az önkormányzat
segítségét. Ennek a lényege az, hogy az önkormányzat járuljon ahhoz hozzá, hogy
amennyiben a Zrt. nem tesz időben eleget a folyószámlahitel szerződésből és a
kötvényszerződésből eredő kötelezettségeinek, úgy az önkormányzatunk tulajdonában álló,
a Zrt. által kibocsátott 149. sorszámú elsőbbségi és a 08055-08121 sorszámú
törzsrészvényeket átruházzák a Raiffeisen Bank, vagy az általa megjelölt harmadik személy
javára forgatmánnyal látjuk el. Kérem, hogy járuljunk ehhez hozzá, jól érzékelhető a
nyilatkozatból, hogy ez az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti, tehát a Zrt-ben
lévő részvényeinkről van szó. A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztés
mellékletét képező írásos nyilatkozattal, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
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nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
131/2012. (X. 15.) sz.
Határozat

Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy kötelezettséget
vállal arra, hogy amennyiben a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodó Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2011. 12.
28. napján kötött folyószámlahitel-szerződésből vagy a Kötvényekből eredő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti határidőre úgy az Önkormányzat a tulajdonában álló a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodó Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.; cégjegyzékszám: 07-10-001329) által kibocsátott 149. sorszámú elsőbbségi és a 08055-08121 sorszámú törzsrészvények átruházáshoz hozzájárul, a részvényeket Raiffeisen Bank Zrt. vagy az általa megjelölt harmadik személy javára forgatmánnyal látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy két megállapodást hagyjon jóvá a képviselő-testület, amelyek a szennyvízberuházáshoz illetve a Strabaggal folyó perünkhöz kapcsolódnak. A Kelemen, Mészáros,
Sándor és Társai Ügyvédi Iroda képviseli az önkormányzatot valamennyi peres ügyünkben,
így a szennyvízberuházással és a Strabaggal kapcsolatos ügyekben, illetve az
adósságrendezési eljárásból eredő valamennyi peres ügyünkben is. A Kelemen, Mészáros,
Sándor és Társai Ügyvédi Irodával szemben az adósságrendezési időszakot megelőzően az
önkormányzatnak 3.500.000,-Ft megbízási díj tartozása keletkezett. Az ügyvédi iroda kéri,
hogy ennek a megfizetésére vonatkozóan a képviselő-testület hagyja jóvá az előterjesztett
megállapodást. Ennek a lényege az, hogy tartozásunkat 2013. januárjától kezdődően 10
havi egyenlő részletben megfizetjük, a cég pedig eltekint a késedelmi kamattól és egyéb
költségektől. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatja az előterjesztést. Van-e kérdés,
észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztés mellékletét
képező megállapodás megkötésével, 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:

132/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az írásos előterjesztés szerint megállapodást köt a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Irodával
(1052 Budapest, Váci u. 24.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
A következő megbízási szerződés a DSS FM Ingatlanfejlesztő és Ingatlanüzemeltető Kft.-vel
köttetne. A cég ügyvezetője, ifj. Strábel József látja el a szennyvízberuházással, illetve az
útfelújításokkal kapcsolatos szakértői teendőket a bírósági perek kapcsán, illetve ez a cég
látta el a műszaki bonyolítói feladatokat a szennyvízberuházás kapcsán. Az ő esetükben az
önkormányzatnak az adósságrendezést megelőző időszakban 4.350.000,-Ft ki nem
egyenlített tartozása keletkezett. A szerződés szerint vállaljuk, hogy 12 egyenlő részletben
megfizetjük a tartozásunkat 2012. november 15-től 2013. október 15-ig. A szerződés
fontos részét képezi, hogy a fentiek teljesítése esetén, az előzőekben említett perek során a
cég ellátja a műszaki szakértői teendőket 2012. október 15-től 2013. október 15-ig terjedő
időszakban, havi 50.000,-Ft+Áfa szakértői díj ellenében. Kérem a képviselő-testületet, hogy
ezt a szerződést is hagyja jóvá. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatja a megbízási
szerződés megkötését. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki
egyetért az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés megkötésével, 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:

133/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az írásos előterjesztés szerint megbízási szerződést köt a DSS FM Ingatlanfejlesztő és Ingatlanüzemeltető
Kft.-vel (1144 Budapest, Ond vezér útja 25.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Az Aba-Dental Bt. nevében Dr. Lukácsy József juttatott el egy kérelmet a képviselőtestülethez. A tavasz folyamán csőtörés volt a vízaknában a fogorvosi rendelőnél, emiatt
vízveszteség keletkezett, amelyet a Fejérvíz Zrt. kiszámlázott a rendelő részére, ez 90.000,-Ft
–ot tesz ki. A Doktor Úr azt kéri az önkormányzattól, mivel ez a köztünk érvényben lévő
működtetési szerződésnek nem része, hogy vállaljuk át ennek az összegnek a megfizetését.
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:

134/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba-Dental
Bt. kérésére megtéríti a Fejérvíz Zrt. által a cég részére kiszámlázott, a fogorvosi rendelőnél
történt csőtörés miatt felmerült vízdíjat, amely 90.115 Ft-ot tesz ki.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
Holl Rajmund és Hollné Kertész Ágnes azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a Juhász
közben található lakóházuk biztonsága érdekében járuljunk ahhoz hozzá, hogy az átmenő
forgalom elől lezárhassák a közt. A szomszéd telkek tulajdonosai is egyetértenek a kéréssel.
Aki támogatja a kérést, 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:

135/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Holl
Rajmund és Hollné Kertész Ágnes, 8127 Aba, Juhász köz 2. szám alatti lakosok a Juhász
közt lezárhassák a forgalom elől.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A Soponyai Sportlövő Egyesület részéről Szolga József a hozzájárulásunkat kéri, hogy az
abai szennyvíztisztító telepről elektromos hálózatot építsenek ki a sportlőtér energiaellátása
érdekében. Kérem, hogy járuljon hozzá ehhez 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:

136/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Soponyai Sportlövő
Egyesület (8123 Soponya, Petőfi S. u. 48.) kérelmére, hogy az abai szennyvíztisztító telepen
megtalálható villamos elosztó szekrénytől, almérő beépítésével a szennyvíztisztító telep
kerítés vonalától 1 m távolságra B-10 betonoszlopok elhelyezésével a Soponyai Sportlövő
Egyesület légvezetékes elektromos hálózatot építsen ki a sportlőtér biztonságos villamos
energia ellátása érdekében.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet a közigazgatás átalakításával kapcsolatos
fejleményekről. Mindenki előtt ismeretes, hogy 2013. január 1-jétől a magyar
közigazgatásban új korszak kezdődik, többször volt a képviselő-testületi ülés napirendjén ez
a kérdés. Az év elején a járások kialakításával kapcsolatos álláspontunkat 4 szomszédos
településsel együtt alakítottuk ki, amelyet eljuttattunk a szükséges helyekre. Úgy gondolom,
hogy nagyon jó hírekről számolhatunk be, Aba a Székesfehérvári Járáshoz került, a járáson
belül a Székesfehérvári Kormányablak mellett 2013. október 31-ig a kormány a jelenlegi
okmányirodai hálózatra építve kormányablakot fog kialakítani Abán is. Szintén nagyon jó
hír Aba számára, hogy a járási hivatalon belül Abán kirendeltség fog működni. Ez azt jelenti,
hogy az abaiak illetve a térségben élők Abán minden járási hivatallal kapcsolatos ügyüket el
fogják tudni intézni, ez egy nagyon komoly lehetőség Aba számára. Két hivatali dolgozót kell
átadnunk a járási hivatal számára a 6 okmányirodai dolgozón felül, tehát az átadandó
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dolgozók valamennyien Abán fognak továbbra is dolgozni. A várossá nyilvánítási
pályázatunknak újbóli beadását tervezzük, a Többcélú Kistérségi Társulások is
fennmaradhatnak a jövőben is. Pályázatot nyújtottunk be a katolikus templom külső
felújítására, valamint a volt református iskola belső átalakítására és külső felújítására, közel
50 millió forintos beruházás keretében. A Perkátai ÁMK is több 100%-os támogatottságú
pályázatot nyújtott be az elmúlt időszakban, a gimnázium esetében a tehetségek
felkutatására közel 20 millió Ft, óvodafejlesztésre a Társulás intézményeiben közel 100
millió Ft, innovatív iskolák címmel a három iskolára vonatkozóan közel 300 millió forint
összegben. Az Abai Gimnázium és Kollégium tekintetében további 30 millió Ft-os
pályázatunk van elbírálás alatt „Másként is lehet” címmel. A már említett „Példaértékű
Iskola Abán” című pályázatunk végrehajtása folyamatban van. Egészségfejlesztési Iroda
kialakítása céljából 100 millió forint összegre nyújtottunk be pályázatot. Szociális rendszer
fejlesztésére is nyújtottunk be pályázatot a Jobb Otthon Alapítvánnyal közösen. Az Innovatív
kísérleti foglalkoztatási programok keretében Biofarmot szeretnénk létrehozni Abán, ez
szintén 100%-os támogatású és közel 200 millió Ft-os pályázat. A benyújtott pályázataink
nagyon komoly lehetőséget rejtenek magukban, és ha csak a töredéke lesz nyertes ezeknek a
pályázatoknak, akkor is jól érzékelhető, hogy az a megújulási folyamat, amelyet Abán
elindítottunk
-és amelyet az adósságrendezési eljárás sikeres lezárása tovább erősítetttöretlenül halad tovább. Hozzá szeretném még azt is tenni, amennyiben a bútorok és az
orvosi műszerek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárul, a jövő év elején a
Járóbeteg Szakellátó Központ is megnyithatja a kapuit. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy
ezzel a késéssel Aba Önkormányzata mindenképpen egy biztonságosabb helyzetbe jutott,
ugyanis az elmúlt hetekben ismét megerősítést nyert az, hogy a járóbeteg szakellátókat az
állam 2013-ban át fogja venni, tehát így nem fogja veszélyezteti az önkormányzat
működését a járóbeteg szakellátó működése. Tehát ezek mind nagyon fontos és pozitív hírek
a közösség számára. A bírósági perek is elindultak már mind az adósságrendezés, mind a
szennyvízberuházás, mind az útépítés tekintetében a Székesfehérvári Törvényszéken és a
Városi Bíróságon. Úgy ítélem meg, ha lassan is, de közeleg az igazság pillanata, nem áll
rosszul az önkormányzatunk ezen perek kapcsán. Én azt kérném mindenkitől, hogy
türelemmel várjuk ki a bírósági perek végét, bizakodom abban, hogy nemcsak anyagi,
hanem erkölcsi elégtételt is kapunk azokért a napokért, hónapokért, amelyeket mögöttünk
hagytunk. Amiért fontosnak tartom az elmondottakat hangsúlyozni és átfogóan beszélni a
történtekről, annak az az oka, hogy nem szeretném, ha ugyanabba a folyóba lépnénk, mint
amelyben voltunk már 2008. és 2010. táján. Nagyon rossznak tartom azt, hogy mindenféle
alapot nélkülöző pletykák kezdenek újra terjedni a faluban, éppen ezért a lelki, szellemi
megújulást nagyon fontosnak tartom. Skoda István említette, hogy az utcaközösségek
szintjén nagyon pozitív fejlemények tapasztalhatók az elmúlt időszakban, azt szeretném, ha
ezeket a pozitív folyamatokat tudnánk felerősíteni az elkövetkezendő időkben a közösségi
élet területén is, de úgy érzem, hogy azon negatív megnyilvánulások kapcsán, amelyek most
ismét felszínre jutottak a közösségünkben, a lelki megújulás mellett egyéb intézkedéseket is
kell tennünk. Ezen általános bevezető után rá szeretnék térni arra a konkrét esetre, amely a
hétvégén történt. A cselekmény önmagában is botrányos, de ami ezt követte, még inkább az,
és ez el kell, hogy mindenkit gondolkoztasson Abán. Szombatról vasárnapra virradóra valaki
úgy gondolva, hogy ez egy jó szórakozás, kiemelte a Rákóczi utca és a Vörösmarty utca
sarkán lévő 15t-ás behajtási tilalmat jelző táblát, és a Szent István szobor kezében helyezte
el. Nekem vasárnap délelőtt szóltak, fényképeket készítettünk, hogy a feljelentést meg tudjuk
tenni, és megkértem Vadász Lászlót, a közhasznú munkások vezetőjét, hogy távolítsák el a
táblát a Szent István szobor kezéből. Azóta a tábla már visszakerült a helyére. Miközben
hétfőn a rendőrséggel helyszíneltünk a szobornál, két fiatal beszélgetéséből kiderült, hogy a
neten már rég fönn van a fotó, és mindenki azon szórakozik, hogy Abán a Szent István
szobornál mi történt. Kiderült, hogy a facebook-on van fenn, megvan a személy is, aki
közzétette, jól látszik, hogy éjszakai kép készült. Ami engem igazából elszomorít, az az,
ahogyan az abai fiatalok egymással beszélgetnek erről az esetről. A Hörpintő sörözőben volt
diszkó hajnal háromig, jól érzékelhető, hogy ilyen rendezvények után súlyos problémák
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keletkeznek, én nem gondolom, hogy ez a szórakozás kategóriájába tartozik, Úgy gondolom,
hogy az abai fiatalság jelentős része tisztességes, akik értik, átérzik a tetteik jelentőségét,
amit ez a közösség létrehozott, akik tenni szeretnének és akarnak, hogy a közösség előbbre
jusson. Annak, hogy itt szombaton, illetve pénteken éjszakánként a diszkó után ezt kelljen
megélni folyamatosan egy közösségnek, véget kell vetni. Ha a diszkó tulajdonosok nem érzik
át a felelősségüket a közösség irányába, akkor a képviselő-testület nem tud mást tenni, mint
hogy korlátozni fogja ezeknek az egységeknek a nyitvatartási idejét. Ez részben
közbiztonsági probléma, részben mivel köztudott, hogy Abán jelen van a kábítószer,
drogprobléma. Sokkal komolyabban kell ezzel foglalkozni, ugyanis én úgy gondolom, hogy
erkölcsileg is felelősséggel tartozunk a közösség jövőjéért. A szülőknek, a közösségeknek és
mindenkinek, aki ebben érintett közösen kell fellépnünk, ugyanis ez nem vicc. Sajnos a
neten nyilatkozó fiatalok többsége úgy gondolja, hogy ez egy jó vicc. Azért gondolom, hogy
ezzel komolyan kell foglalkoznunk, mert tartok attól, hogy a közeljövőben hasonló
provokációk fogják érni a közösségünket, és ezt csak akkor tudjuk kivédeni, ha a közösség
egységesen föllép. Bízunk mindenkinek a felelősségérzetében. A közösen létrehozott
értékeinkről van szó, új világot építünk, vagy fel tudunk építeni egy új világot, vagy ez a
fajta világ el fog mosni mindent, mert az e fajta cselekedetek, megnyilvánulások a
közösséget sehová nem fogják vezetni.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Csatlakoznék a polgármester úrhoz, mert valóban a hétvégén nem mindenki arra használta
az időt, amire kellett volna, s nem az abai építmények, létesítmények megóvását tartotta
szem előtt. Az Aba Napokra az iskola úgy készült, hogy szabadtéri játékokat készítettek az
osztályok, saját kezűleg pénteken délelőtt a Szent István király téri iskola udvarán, a szülők
is segítettek. Elkészültek ezek a játékok annak érdekében, hogy diákok szabadidejükben
játszani tudjanak körmalmot, célba dobó játékot stb. Most szombaton sajnálattal
tapasztaltam, hogy ezek a játékok porig vannak alázva, össze vannak törve. Tehát
használhatatlanná vált kb. 17-18 osztálynak a játéka. Sajnos a hétvégén a labdarúgópályán
is ismét megpróbálták az öntözőrendszert tönkretenni, ami már egyszer-kétszer az elmúlt
évben sikerült, 70.000,-Ft-os kárt okozva az egyesületnek. A kispadokat is megrongálták,
tehát van itt a faluban 3-4 olyan társaság, akik pénteken és szombaton 22.00-kor
elindulnak és amit érnek, abba megpróbálnak belerúgni vagy belekötni. Nyomatékosan
fölhívnám a figyelmet arra, hogy ez nemcsak rendőrségi ügy, hanem minden jó érzésű abai
ügye, fogjunk össze, próbáljuk meg ezeket a gyerekeket is helyre igazítani. Ezek az emberek
tényleg úgy gondolják, hogy ez egy jó vicc. Hát ezzel ne vicceljenek, vicceljenek azzal, amit
ők készítettek. Én azt gondolom, hogy most kell lépni, most kell határozottnak lenni, mert én
is úgy veszem észre, hogy elharapóztak ezek a dolgok.
Simon László helyi lakos:
Mozgáskorlátozott gépkocsi szerzésre adtam be a kérvényt, amellyel kapcsolatban
panaszlevelet írtam Hegedűs Lajosnak, az Országos Mozgássérültek Egyesülete Elnökének,
ezt szeretném felolvasni: Elutasították a kérelmemet, mert kimerült a keret, a döntéssel nem
kívánok vitatkozni az indoklás szerint, megfelel a döntés a jogszabályoknak. De az esetleges
későbbi szerzésem feltételével kapcsolatban észrevételeim, illetve jogosnak tűnő kéréseim,
illetve felvetéseim vannak. Kérem olvassa el és fontolja meg ezeket, mert teljesítésük nem
csupán csak az én érdekemet, hanem minden hasonló támogatásban részesített érdekeit is
szolgálná. Szerzési támogatás igénybe vétele jelenlegi kötelező feltétel, hogy a járművet a
támogatott a meghatározott futamidővel jelenleg 3 év és Casco kötés kötelezettségével
vásárolja meg. Zálogjoggal és az elidegenítési és terhelési tilalom pluszként kapcsolódik
ehhez. Alapvető probléma, hogy korom miatt nem kívánok egy több éves hiteltörlesztést és
biztosítást annak kiszámítható és kiszámíthatatlan anyagi terhével felvállalni és legrosszabb
esetben utódomra hagyni, ha ez nem feltétlenül szükséges és nem is látszik indokoltnak.
Szeretném reményeim szerint majd a megítélt támogatással egy összegben majd az autót
banki hitel nélkül megvásárolni, majd ezt követően magam eldönteni, hogy arra kívánok-e
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és ha igen milyen értékhatárú biztosítást kötni. Egyéb tilalmakat természetesen készséggel
vállalom, hogy biztosítsam az államot arról, hogy a támogatást rendeltetésszerűen
használom fel és másra nem ruházom át. Úgy gondolom tehát, hogy az állami adomány és
az érdek védelme úgy is biztosítható lenne, ha az adományozottra nem terhelnék rá a
kötelezően bevont bankok és biztosítók hasznát, hiszen a konstrukció célja sem ezek
támogatása volt. Kérem, egyeztessen ez ügyben jogászaival, illetve próbálja a szövetségen
keresztül elérni, hogy a jogi szabályozást a mozgáskorlátozottak számára nagyobb
szabadságot biztosító előnyre változtassák meg. Ez az évi december végi kedvező hivatali
döntésben bízva várom mielőbbi válaszát. Tisztelettel…Ezt írtam meg az elnöknek, mert
tudomásomra jutott, hogy ő is részt vett a jogszabály meghozatalában. Köszönöm szépen,
csak ezt szerettem volna elmondani.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy első lakáshoz jutók kérelmének elbírálása végett zárt ülés
tartását rendelje el. 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:

137/2012. (X. 15.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalást igénylő személyi
ügyek megtárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli 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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