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Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. december 11. napján 14:00
órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga
Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző
urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselőtársunk jelen van.
A mai ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
1.

A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VIII.
számú módosítása

2.

A köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás
megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

3.

Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Megállapodásának módosítása

Intézményfenntartó

Társulás

4.

Utca elnevezése Belsőbárándon

5.

Orvosi és fogorvosi feladatellátási szerződések módosítása

6.

Bejelentések

Társulási

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

A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VIII.
számú módosítása

Kossa Lajos polgármester:
Az első három napirendünk szervesen kapcsolódik ahhoz az átalakítási folyamathoz, amely
január elsejétől jelentős mértékben érinti az önkormányzatunkat is. Egyrészt az oktatás
területén, másrészt a többcélú kistérségi társulások esetében is jelentős változások lesznek.
Hatályát veszti a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény, a társulások -amennyiben
az érintett önkormányzatok úgy döntenekjogutódlással tovább működhetnek, mi
mindenképpen erre törekszünk. 2013. június 30-ig kötelezően fenn kell tartani a társulást,
ennek megfelelően készült el a társulási megállapodás módosítása. A jogszabály kimondja,
hogy a munkaszervezeteket meg kell szüntetni, a társulással kapcsolatos feladatokat, más
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döntés hiányában a törvény erejénél fogva a székhely település polgármesteri hivatala látja
el. Ennek megfelelően készült el a határozati javaslat, amelyet kérem, fogadjon el a
képviselő-testület, hogy a szükséges lépéseket meg tudjuk tenni. 2013. január 31-i hatállyal
szüntetnénk meg a munkaszervezetet, ezt követően az Abai Polgármesteri Hivatal fogja
ellátni a feladatokat. Jegyző úrral úgy látjuk, hogy minimális létszámú dolgozó átvételére
kerül sor, a legtöbb társulásból eredő feladatot a jelenlegi állománnyal el fogjuk tudni látni.
A munkaszervezet vezetőjét kívánjuk átvenni, a többi dolgozónak felmondással meg fog
szűnni a jogviszonya, annyit még el kell mondani, hogy akik még gyesen vannak, őket át
kell venni, és ha visszajönnek, akkor kell intézkedni a sorsukról.
Varga Istvánné képviselő:
Milyen feladatokat visz tovább a Kistérségi Társulás?
Kossa Lajos polgármester:
A családi napközivel valamint a szociális ellátással kapcsolatos feladatokat, amelyeket a Jobb
Otthon Alapítvány lát el.
Aki az írásos határozati javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

182/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat
Aba nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a SÁRVÍZ Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
I.
Aba nagyközségi Önkormányzat Képvisel őtestülete a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás –
Tácon, 2004. június 24.-napján kelt – Társulási Megállapodását (továbbiakban:
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely a VIII. számú módosítás:
1.

A Társulási Megállapodás:
I. Fejezete: 9. pontja „és területfejlesztési” mondatrésze, 9.2. és 9.3. pontja, 10.
pontja „tervezett” mondatrésze,
•
II. Fejezete 1 pont három, hat, hét, nyolc, kilenc, tizenhárom és tizennegyedik
francia bekezdése, 4. pontja,
•
III. Fejezete 6. pontja,
•
IV. Fejezete 21..-2.3., 2.7.-2.8., 2.10.-2.13., 2.15.-2.21., 3.3., 3.4., 3.10., 3.14.,
3.18., 4.6., 4.8., 5., 6.1., 6.8., 6.14., 7.-9., 10.3., 10.6.-10.10., 11.4., 11.7.,
12.3.-12.5., 12.7., 14.2., 14.6.-14.8., 15.4. pontja,
•
V. Fejezete 14.2.2., 14.2.4., 14.3.-14.7., 15.1.1.,
•
VI. Fejezete 1.16., 15.1.4.2., 1.15.11. pontja,
•
X. Fejezetét követően a mellékletek és függelékek felsorolásából a Függelékekre
vonatkozó bekezdés,
•
az 1. és 2. számú függelék,
•
az 1. számú melléklet 1.,2, 4. és 6. pontjai
•
a 4. számú melléklet 2., 6. és 8-16. pontjaiban foglalt szakfeladatok
hatályukat vesztik.
•

2. A Társulási Megállapodás bevezetője „- a "helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi
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LXV. sz. 41.§ (1) bekezdésében, valamint „a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – továbbiakban: Tkt. – 1. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján- ” mondatrésze hatályát veszti.
3. A Társulási Megállapodás I/1. pontjában a „hoznak” mondatrész múlt id őre - „hoztak”
- módosul.
4. A Társulási Megállapodás I/1.2. pontját követ ő bekezdése „A Többcélú Kistérségi
Társulás a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól” szóló 2004.
évi CVII. tv. szabályai szerint működik” szövegezése hatályát veszti.
4. A Társulási Megállapodás I/5. pontja „mely azonos a Tkt. Mellékletében meghatározott
abai kistérség teljes közigazgatási területével.” mondatrésze hatályát veszti.
5. A Társulási Megállapodás I/8.3. pont „SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet„ mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „– székhely – Aba Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – továbbiakban: Abai Polgármesteri Hivatal –
„ mondatrész lép.
6. A Társulási Megállapodás I/9.4. pontjában a „közoktatási” mondatrész helyébe
„köznevelési” mondatrész lép.
7. A Társulási Megállapodás II/2. pont első bekezdése „fokozatos bevezetéssel”
mondatrésze , s „A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az id őközi
jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra.” mondata hatályát veszti. A
második bekezdés „teljességre” mondatrésze helyébe a „költségtakarékos közös
feladatmegvalósításra” mondatrész lép.
8. A Társulási Megállapodás IV/2.4., 2.9., 3.5.-3.6., 4.1., 4.5., 6.2.-6.5., 6.10., 6.15.6.18., 10.1., 10.2., 10.4., 11.1., 11.2., 11.5., 116., 12.2., 13. pont els ő bekezdése,
14.3.-14.5. és 15.1. pontja szövegezése feltételes módra módosul.
9. A Társulási Megállapodás IV/3.17. pontja szövegezése kiegészül az „Azon
feladatellátást, melyre a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás állami költségvetési
normatívát igényelt legalább 2013. június 30-napjáig végzi.” szövegezéssel.
10. A Társulási Megállapodás:
IV/6.2. pont „rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas
helyiség felett, összehangolja a közkönyvtárak nyitva tartásának rendjét,
rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelel ő időpontban tart nyitva.
Statisztikai adatokat szolgáltat.” mondatrésze,
•
IV/6.12. pont „Évente rendszeresen ismétlődő”mondatrésze,
•
IV/10.5. pont „ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is” mondatrésze,
•
V/4.1. pontja „valamint a Társulás munkaszervezete” mondatrésze,
•
V/5.3. pontja „a Tkt. 5. § (2) bekezdése alapján” mondatrésze
•
V/5.5. pontja „a Tkt, illetve” mondatrésze,
•
V/11. pont címe „Oktatási”, 11.1. pontja „közoktatási”,
•
V/11.3.1., 11.4. és 11.5. pontja „oktatási” , továbbá 11.3.2. pontja „oktatással”
mondatrésze,
hatályát veszti.
•

11. A Társulási Megállapodás V/14.1. pont „a Társulási Tanács által 2005. november 29napján kiadott alapító okirattal költségvetési szervként alapított SÁRVÍZ Fejlesztési és
Szolgáltatási Munkaszervezet – melynek székhelye: 8127 Aba, Rákóczi út 12. sz. –
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„ mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „a kistérségi székhely település Aba
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala” mondatrész lép.
12. A Társulási Megállapodás V/14.2. pontja „SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Polgármesteri Hivatal, mint
munkaszervezet” mondatrész lép.
13. A Társulási Megállapodás V/14.2.5. pont „és költségvetési szervei” mondatrésze
hatályát veszti.
14. A Társulási Megállapodás V/14.2.7. pontja „a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet 368/2011.(XII.31.9 Korm. sz. rendeletben – Ávr. – meghatározott
végzettséggel rendelkező gazdasági vezetője, avagy írásban kijelölt közalkalmazottja
jogosult” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „az Abai Polgármesteri Hivatalt vezet ő
jegyző – továbbiakban: Jegyző – által írásban kijelölt köztisztviselő(k) jogosult(ak)”
mondatrész lép.
15. A Társulási Megállapodás V/14.3. és 14.4. pontja helyébe az alábbi 14.3. és 14.4.
pontok lépnek:
„14.3. A Társulási Tanács, Aba Nagyközség Önkormányzata, s a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet megszűnését követő naptári naptól létrejövő külön Megállapodás
keretében rögzítik:
14.3.1.a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők, és
14.3.2.melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében
a felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak,
14.3.3.a Megállapodás mellékletét képezi a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet ingó vagyonának leltára.
14.4. A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás m űködésével kapcsolatos feladatokat
ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az Abai Polgármesteri
Hivatalt vezető Jegyző gyakorolja.
A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztvisel ő(ke)t, aki(k) a
Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében
kapcsolattartásra jogosult s köteles, melyr ől – s a változásairól – a Tanács tagjait
tájékoztatja.”
16. A Társulási Megállapodás V/14. pontja kiegészül az alábbi 14.8.-14.10. pontokkal:
„14.8. A Társulási Tanács a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet
költségvetési szervet – mely a munkaszervezeti feladatokon túlmen ően a családi
napközi működtetési feladatokat is ellátta – az Áht. 11. § (2) bekezdés szerinti
beolvadással szünteti meg akként, hogy:
14.8.1.a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó
közalkalmazottak vonatkozásában – a Kjt. 25/A. §-a szerinti eljárásban átvevő munkáltatónak a Polgármesteri Hivatal,
14.8.2.a családi napközi feladatok tekintetében jogutódnak a „SÁRVÍZ Többcélú
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Kistérségi Társulás, s ezen az álláshelyen foglalkoztatottak tekintetében
munkáltatói jogutódnak a „SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa,
14.8.3.vagyoni jogutódnak a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás min ősül azzal,
hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges ingóságok
használati jogát a Társulás az Abai Polgármesteri Hivatal részére biztosítja,
a családi napközi feladatok ellátásához szükséges ingóságok használati
joga a Sárvíz Családi Napközi Hálózaton belül m űködő s jogerős működési
engedély alapján működő családi napköziket illeti meg.
14.8.4.A munkaszervezeti feladatok ellátási módja változásából származó
közalkalmazotti jogviszonyok rendezésével, avagy utólagos felmentéssel
történő megszüntetésével kapcsolatos, a Társulás költségvetési forrásaiból
nem fedezhető s létszámcsökkentési pályázaton meg nem térül ő
költségeket a tagi Önkormányzatok lakosságarányosan viselik.
14.9. A Társulás a családi napközi feladatok teljesítését a „889102 Családi Napközi”
szakfeladaton valósítja meg legalább 2013. június 30.-napjáig.
A SÁRVÍZ Családi Napközi Hálózat:
székhelye: 8127 Aba, Arany J. u. 3/A. sz.
telephelyei:8111 Seregélyes, fő u. 177. sz.
8121 Tác, Kossuth u. 71. sz.
14.10. Aba Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását a X/11. pontban foglalt napi hatállyal, a Társulási Tanácsa SÁRVÍZ
Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet megszüntető okiratát a X/11. pontban
foglalt naptári napot megelőző napi hatállyal – a 14.8. pontban foglalt
tartalommal – adják ki.”
17. A Társulási Megállapodás V/15.1. pont „alapított költségvetési szervek
alkalmazottainak” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „foglalkoztatottak”
mondatrész lép. A V/15.1.2. pont „a további intézmények alkalmazottai esetében a
Kjt.-nek” mondatrésze és „közoktatási, közm űvelődési, avagy” mondatrésze szintén
hatályát veszti.
18. A Társulási Megállapodás VI/1.13.3. pont „fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása” mondatrésze hatályát veszti.
19. A Társulási Megállapodás VI/1.15.11. pontja szövegezése helyébe „a V/14.9. pont
szerinti szakfeladaton foglalkoztatottak kinevezése, felmentése” szövegezés lép.
20. A Társulási Megállapodás VIII/6.6. pont „a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet az Ávr-ben meghatározott végzettséggel rendelkez ő gazdasági
vezetője, avagy írásban kijelölt közalkalmazottja gyakorolja.” mondatrésze hatályát
veszti, helyébe „az Abai Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző által meghatározott
köztisztviselő(k) gyakorolják” mondatrész lép.
21. A Társulási Megállapodás VIII. Fejezet
8.3. pontja címében az „intézmények” mondatrész,
8.3.1. pontja „intézmények fenntartása és” mondatrész,
•
8.3.4. pontja „fenntartású intézmények” mondatrész
hatályát veszti, helyükbe a „feladatok” mondatrész lép, míg a 8.3.5. pontban az
•
•
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„intézmények” mondatrész helyébe a „szolgáltatások” mondatrész lép.
22. A Társulási Megállapodás VIII/9.5. pont „SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet V/14.2.7. pontban nevesített gazdasági vezet ője, avagy írásban kijelölt
közalkalmazottja jogosult az ellenjegyzésre.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az
„Abai Polgármesteri Hivatal gazdasági szabályzata szerint történik az ellenjegyzésük”
mondatrész lép.
23. A Társulási Megállapodás VIII/10. pont utolsó bekezdésében, VIII/15.1. pont utolsó
bekezdésében a „SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet” megnevezése
helyébe az „Abai Polgármesteri Hivatalnak” megnevezése lép.
24. A Társulási Megállapodás VIII/15.1.4.3. pont „illetőleg a 15.1.4.2. pont szerinti
esetben a költségvetési szerv vezet ő által írásban felhatalmazott, a kötelezettséget
vállaló szerv alkalmazásában álló személy” mondatrésze hatályát veszti.
25. A Társulási Megállapodás VIII/15.1.5. pont „a SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezeten keresztül, az Ávr.-ben meghatározott végzettséggel rendelkez ő
gazdasági vezető, avagy írásban kijelölt személy látja el.” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe „a Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző által írásban kijelölt köztisztvisel ő(k)
látja(k) el” mondatrész lép.
26. A Társulási Megállapodás X. Fejezete kiegészül az alábbi 11. ponttal:
„11.
A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása 2013. január 31-napján
lép hatályba.
Amennyiben a Társulási Megállapodás teljes körű képviselőtestületi jóváhagyása a
hatálybalépést megelőző 35 naptári nappal korábban nem történik meg, úgy a
Társulás munkaszervezeti feladatainak Abai Polgármesteri Hivatal általi ellátásának
időpontja a Társulási Megállapodást utolsóként jóváhagyó Képvisel őtestület
határozata időpontját követő naptól számított 35. naptári nap, azaz a Társulási
Megállapodás V/14., VI/1.15.11., VIII/6.6., 9.5., 9.10. és 15. pontjai ezen a
napon lépnek hatályba.”
27. A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete 3. és 6. pontjában a „Munkaszervezet”
mondatrész „Munkaszervezeti feladatot ellátó” mondatrészre módosul.
II.
1.

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt VIII. sz. módosítással
egységes szerkezetbe foglalja.

2.

Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyz őt a SÁRVÍZ Többcélú
Kistérségi Társulás VIII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a SÁRVÍZ
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának
megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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2.

A köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás
megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

Kossa Lajos polgármester:
Holnap 10.30-ra kell vinnünk az iskolák átadására vonatkozó megállapodásokat aláírva,
Aba a Székesfehérvári Tankerülethez tartozik, amelynek Sipos Imre, a Teleki Blanka
Gimnázium igazgatója lett a vezetője. Mi korábban megerősítettük, hogy Aba
Önkormányzata vállalja az intézmények működtetését, amely azt jelenti, hogy a dologi
kiadásokat mi vállaljuk, ennek megfelelően fogjuk a megállapodást aláírni. Az iskola esete
annyiban bonyolultabb, mivel ők a Perkátai Társuláshoz tartoznak, ezért a dolgozókkal
kapcsolatos megállapodást Perkáta fogja aláírni a Dunaújvárosi Tankerülettel, a
működtetésre vonatkozóan pedig nekünk kell megállapodnunk a Székesfehérvári
Tankerülettel. A megállapodás arról szól, hogy valamennyi pedagógust illetve a pedagógusi
munkát segítő dolgozót (iskolatitkárokat) átvesz az állam, január elsejétől már onnan kapják
a fizetésüket. Valamennyi dolgozót átvesznek azzal a fizetéssel, azzal a munkakörrel,
amellyel rendelkeznek. Az önkormányzatnál maradnak viszont a takarítók, a gazdaságis
dolgozók és a karbantartók. Az épületeket és a tanításhoz szükséges eszközöket ingyenes
használatba adjuk az államnak. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki az írásos előterjesztéssel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

183/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire - úgy határoz, hogy a mellékelt írásos
előterjesztés szerint megállapodás köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
(székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról.
A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

184/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire - úgy határoz, hogy egyetért azzal,
hogy a Perkáta-Nagykarácsony- Aba Általános Művelődési Központ Aba Sámuel
Tagiskolájának személyi állományára vonatkozóan Perkáta Nagyközség Önkormányzata
kössön megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1055
Budapest, Szalay u. 10-14.).
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3.

Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Megállapodásának módosítása

Intézményfenntartó

Társulás

Társulási

Kossa Lajos polgármester:
Perkáta is elkészítette a társulási megállapodásunk módosítását, ezt azért kell elfogadnunk,
mivel kikerülnek az iskolák a társulásból, azok államiak lesznek, ezért a megállapodás csak
a három óvodára fog vonatkozni a jövőben. Ebben az évben öt millió forintot fizettünk a
gazdálkodási feladatok ellátásáért Perkáta számára, ez egy millió forint lenne a jövő évben,
megítélésem szerint ez egy méltányos összeg, mivel a feladat is arányos mértékben csökken.
Kérem, hogy a megállapodás módosítását fogadjuk el.
Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

185/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete – a mellékelt írásos előterjesztés
szerint -úgy határoz, hogy a Perkáta – Nagykarácsony – Aba Közoktatási Intézményi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester

4.

Utca elnevezése Belsőbárándon

Kossa Lajos polgármester:
Belsőbárándon nem tudnak kiadni egy használatbavételi engedélyt, mivel egy olyan közben
épült az új ház, amely az ingatlan nyilvántartásban névtelen utcaként szerepel. Addig nem
tudják kiadni a használatbavételi engedélyt, amíg nem ad az önkormányzat nevet a
közterületnek. Az elmúlt hónapokban a bárándiakat is tájékoztattam arról, hogy komoly
pálos hagyományokra bukkantunk a település történelmében, ezért kérem, hogy a Pálos
Rend alapítójáról Boldog Özséb köznek nevezzük el ezt a közterületet. Aki ezzel egyetért,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslato, és a következő határozatot hozta:

186/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a mellékelt írásos előterjesztés
szerint -úgy határoz, hogy az Aba Belsőbáránd 1781 helyrajzi számú utat Boldog Özséb
köznek nevezi el.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Oldal: 8 / 11

5.

Orvosi és fogorvosi feladatellátási szerződések módosítása

Nagy András Botond jegyző:
Mind a három abai egészségügyi szolgáltatóval módosítani kell a feladatellátási
szerződésünket az önálló orvosi tevékenységről szóló jogszabály megváltozása miatt. A
jogszabály előírja, hogy melyek azok a tartalmi követelmények, amelyeket szerepeltetni kell
az egyes szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződésben. Ezek pontosításokat
tartalmaznak, benne kell lenni az adott körzet pontos utca szerinti meghatározásának, a
rendelési időnek, a helyettesítés rendjének stb. Kérem a képviselő-testületet, hogy a
mellékelt szerződéseket hagyjuk jóvá.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Pro-Praxis Kft-vel megkötött feladatellátási szerződésünket
módosítsuk az előterjesztésnek megfelelően, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslato,t és a következő határozatot hozta:
187/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pro Praxis
Kft.-vel (székhelye: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 7.) megkötött, az Aba II-es számú
háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést
-a mellékelt írásos
előterjesztés szerint- módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a GIDA-Babó Bt.-vel megkötött feladatellátási szerződésünket
módosítsuk az előterjesztésnek megfelelően, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

188/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a GIDA-Babó
Egészségügyi Bt. -vel (székhelye: 1149 Budapest, Répásy M. u. 13. 3/1.,) megkötött, az Aba
I-es számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést -a mellékelt
írásos előterjesztés szerint- módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az Aba Dentál Bt-vel fennálló feladatellátási szerződésünket
módosítsuk az írásos előterjesztésnek megfelelően, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

189/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba-Dentál
Fogászati Bt-vel (székhelye: 8127 Aba, Dózsa György út 93.) megkötött, a fogorvosi
feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést -a mellékelt írásos előterjesztés
szerint- módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
6.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Megjelent a helyi önkormányzatok adósság konszolidációjával kapcsolatos jogszabály,
nyilatkoznunk kell arról, hogy igénybe kívánjuk venni az állam által nyújtandó segítséget. A
nyilatkozat tartalmára vonatkozóan a jogszabály és a mellékelt útmutató pontos
iránymutatást nyújt. Nyilatkozni kell arról, hogy 2012. december 12-i nappal milyen
adósságaink állnak fenn, nyilatkozni kell, hogy nem állunk adósságrendezési eljárás alatt,
valamint a bankoktól igazolásokat kell kérnünk, és ezt rögzítenünk kell a Magyar
Államkincstár rendszerében.
Aki a nyilatkozat tartalmával az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

190/2012. (XII. 11.) sz.
Határozat
1.

2.
3.

Aba nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll.
A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §
alapján hozzájárul, hogy a 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és
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4.

5.

6.

járulékrészét, valamin egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam
közvetlenül megfizesse a hitelezőnek/kölcsönnyújtónak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a. hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c. a költségvetési törvény 76/C § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel,
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval
érintett adósságelemhez kapcsolódik.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C § szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.
Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

Oldal: 11 / 11

