Iktatószám: P-498-11/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. április 25-én 16:30 órakor tartott nyílt
ülésén

Jelen vannak:
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 testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
A mai testületi ülésünk napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot
tenni, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. napirendi pontként a 2012. évi költségvetésről szóló
rendelet módosítását tárgyaljuk meg.
Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2012.
(II.14.) számú rendelet módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
4. Aba adósságállományának kormányzati konszolidációja
5. Az ÚJ VILÁG SZÜLETÉSE – ABA – 2014-2020.
6. A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási
Tervének véleményezése
7. Az adósságrendezési eljárás egyezségi megállapodásának végrehajtásához
kapcsolódó ingatlanok értékesítésére vonatkozó döntések meghozatala
8. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének jóváhagyása
9. Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
10. Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
11. A Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása
12. Viziközmű elhelyezését biztosító ingatlan átadás-átvételére vonatkozó
megállapodás jóváhagyása a Fejérvíz Zrt-vel
13. Bejelentések
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2012.
(II.14.) számú rendelet módosítása
Borza András pénzügyi osztályvezető:
A 2012. évi teljesítési adatok megkívánják, hogy az előirányzatokat a teljesítésekhez igazítsuk. Az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének eredeti előirányzatai 677.089 e Ft összeggel került
elfogadásra. Azóta történt egy rendeletmódosítás, melyben 1.429.170 e Ft-ra módosítottuk az
eredeti előirányzatainkat. A 2012. évi teljesítési szintek megkövetelik, hogy pontosítsunk ezeken a
feladatokon, így a legutóbbi módosításhoz képest 526.804 e Ft-tal szükséges csökkenteni, így a
bevételi és kiadási előirányzat 965 371 e Ft-ban teljesült.
A bevételi oldalon a bérleti díjaknál 13.900 e Ft-tal szükséges emelni az előirányzat sorát, itt
kiszámlázásra kerültek a bérleti díjak, melyeket be is fizettek, ezért szükséges ezeket a sorokat
módosítani. Az egyéb működési bevételeknél 13 700 e Ft látszik, itt az óvoda és az iskola étkezési
díjai, valamint az Erste Banktól korábban jogtalanul inkasszált összegek és annak kamatai
szerepelnek, melyet évközben visszautalt a bank. Az iparűzési adó sorban a december feltöltések
a várthoz képest nem úgy teljesültek, ahogy azt a költségvetésben terveztük, itt 10 millió Ft
csökkentés szükséges. A normatívák tekintetében a törvény megköveteli, hogy az állami
normatívák esetében a teljesítési szinthez kell igazítani az előirányzatokat, ezeket 100%-os
teljesítéssel kell beterveznünk, itt láthatóak a kötött és a kötetlen normatívák. A 2012-es évben
három pályázatot indítottunk el: az általános iskola felújítása, a kerékpárút-hálózat fejlesztése és az
ivóvízminőség-javító projektek, melyek 2012. évben indultak el, de az idei évben fognak
megvalósulni, ezért szükséges csökkentenünk a támogatásként megkapott előirányzati tételeket.
A pénzmaradványunkat 62 millió Ft-tal szükséges csökkenteni, ez a 2012-es évben felhasználásra
került. Ezt az összeget a hitelezői igények kifizetésére használtuk fel, itt ezért szükséges a
módosítás. A kiadási oldalon az intézmények finanszírozásánál 13 900 e Ft-os csökkenés látható,
az intézmények megvalósították a 2012. évi költségvetésben előirányzottakat, fegyelmezett,
takarékos gazdálkodást folytattak. A dolgozók decemberi bérét az állam kifizette, ezért is
csökkent a finanszírozási kiadás az intézményekkel szemben. A tisztségviselők,
községgazdálkodás sorban 14 millió Ft-tal emeltük az előirányzat sorát, erre azért volt szükség,
mert a polgármester bére és egyéb költségtérítései a polgármesteri hivatalnál szerepeltek, de a
törvény szerint át kell sorolunk az önkormányzathoz, a tisztségviselők, községgazdálkodás sorra,
ezért itt egy átcsoportosítás történt. A pályázatok, mint korábban említettem, a 2013-as évben
fognak megvalósulni, ezért a kiadási oldalon is szükséges a csökkentés. Összességében mind a
bevételi, mind a kiadási oldalt a legutóbbi módosításhoz képest 526 804 e Ft-tal szükséges
csökkentenünk.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót Mercsek György elnök úrnak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt vendégek! A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést. Ahogy a pénzügyi osztályvezető úr is elmondta, mindig vannak az elfogadott
költségvetéshez képest év közben eltérések, amiért módosítani kell a költségvetést. A bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kérdése, észrevétele?
Aki az önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.)
számú rendeletének módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
-egyhangúlag- jóváhagyta a rendelet módosítását, és a következő rendeletet alkotta:

3/2013. (IV.25.) számú rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.)
számú rendeletének módosítása
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékeltve)

2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Borza András pénzügyi osztályvezető:
Mint ahogy korábban is említettem, a módosított bevételi előirányzat 965 371 e Ft, ez 898 113 e
Ft összegben teljesült, a módosított kiadási előirányzat 965 371 e Ft, a teljesítés 948 921 e Ft. Az
előirányzatok a bevételek esetében 93 %-os, a kiadások esetében 98 %-os szinten teljesültek. A
kiadott anyag részletesen tartalmazza az adatokat. A bérleti díjaknál teljesült a betervezett
előirányzat. Az egyéb működési bevételek sorában -itt az óvoda és az iskola térítési díjai
szerepelnek- a plusz, amit nem terveztünk a költségvetés során az Erste Bank által jogtalanul
inkasszált összeg visszafizetése és annak kamata, ezért 15 millió Ft-os a teljesítés ezen a soron.
Az iparűzési adó tekintetében kevesebb a befolyt adóbevétel, a decemberi adófeltöltések
elmaradtak a tervezettekhez képest. A többi adónemben látható, hogy a kivetettnek megfelelően
befizették az állampolgárok, így szinte minden adónem 100 %-ban teljesült. Az adóbehajtások
folyamatosak, 2 400 e Ft a teljesítés. A normatív támogatásoknál az év során voltak pótigények
illetve lemondások, ennek megfelelően alakultak a normatív bevételeink, a központosított
előirányzataink is. A felhalmozott és tőkejellegű bevételek sorban -ez az adósságrendezéshez
kapcsolódikszűk 30 millió Ft-t folyt be ebben az évben, ezt teljes egészében a hitelezői
igények kifizetésére fordítottuk. A további ingatlanértékesítések a 2013-as évben fognak
megvalósulni. Az átvett pénzeszközöknél a munkaügyi központ támogatása, a START munka és
közmunkaprogram keretében végeztük el az energiaültetvény telepítését, megvalósítását, ezt az
állam 100 %-ban támogatta, mint dologi, mint személyi állomány vonatkozásában. A Perkáta
Intézményfenntartó Társulás tekintetében a bevételi oldalon 13 551 e Ft terveztünk be, ez nem
teljesült az év során, ez az étkezési díjak miatt történt így. A bevételi oldalon fontos megjegyezni a
pályázatainkat, itt nem teljesültek a lehívások, mivel az idei évben fognak megvalósulni. A
TÁMOP-3-2-11 pályázat esetében beterveztünk 30 218 e Ft-ot, itt a teljesítésben 0 Ft látszik,
mivel a művészeti iskola pályázatát év közben átsoroltuk a művészeti iskola költségvetésébe, így
ott jelentkezik bevételként és kiadásként is. A pénzmaradványok tekintetében 62 644 e Ft
felhasználásra került az év során, kiegyenlítettük a hitelezői igényeket, ennek jelentős része a
pénzmaradvány volt. A kiadási oldalon az intézményeknél teljesültek az előirányzatok,
fegyelmezetten és pontosan gazdálkodtak, itt köszönném meg az intézményvezetők munkáját. A
kötvény kamatfizetés az adósságrendezéshez kapcsolódik, van egy hosszú távú megállapodásunk,
3

a kötvény kamatait minden évben fizetnünk kell 2012-től kezdődően, 12 millió Ft-ot már ki is
fizettünk. A tisztségviselők, községgazdálkodás sorban átcsoportosítás történt, a polgármesteri
hivatalból az önkormányzathoz átkerült a polgármester bére és egyéb költségtérítése. A
népművészeti tevékenység kiadásai a művészeti iskola költségvetésében szerepelnek. A
bodakajtori vízhálózat karbantartására terveztünk be karbantartási díjat, itt a hálózatot kellett
kiépíteni, mely teljes egészében meg is valósult a 2012-es évben, melyre beruházás címmel 2 720 e
Ft-ot fordítottunk. A hitelezői igények sorban 282 126 e Ft-os teljesítés látszik, megtörtént a
hitelezői igények első részteljesítése, valamint a II. ütemnek az első kifizetése decemberben. A
további ütemek a 2013-as évben az ingatlanértékesítésből befolyó bevételekből fognak teljesülni.
A kiadási oldalon is megemlítem a pályázatainkat, a betervezett kiadási tételek a 2013-as évben
valósulnak meg, ezért nem teljesültek ezek a sorok. A Norvég pályázat során voltak egyéb
beruházási kiadásaink, melyek a pályázat lezárásához szükségesek voltak, ezeket megvalósítottuk.
A kimutatásban szerepel 13 millió Ft dologi kiadás, ez a Norvég pályázathoz kapcsolódó hitel
kamatkiadásai. A polgármesteri hivatalnak, a művészeti iskolának, a gimnáziumnak és a Kultúr
Közösségi Háznak külön költségvetés készült a 2012-es évben, a kiadott anyagban látszanak a
teljesítési sorok is, minden sor teljesült, nagy kilengések nem történtek. A művészeti iskolánál van
egy kis eltérés, mint említettem, ez a pályázatnak a bevételi, kiadási oldalai. Összességében a
bevételeink 898 113 e Ft-ban, a kiadásaink 948 921 e Ft-ban teljesültek.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megadom a szót Mercsek György elnök úrnak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület! Ez az írásos anyag tükrözi az önkormányzat 2012. évi működését és a
jó gazdálkodást. Úgy gondolom, hogy ahhoz az évhez, amilyen év volt a 2012-es év, nagyon jó
költségvetést sikerült zárni, nagyon nagy odafigyelés volt az intézményeknél is. A fenntartást az
intézményeknél hitel nélkül meg lehetett oldani, ami nagy eredmény. Ahhoz képest, hogy ilyen
eredményeket értünk el, nem lehet hátradőlni a karosszékben, nagy feladat vár a 2013-as évben is
az önkormányzat intézményeire. Az intézményvezetők sokat tudnak segíteni például abban, hogy
a villanyt ott használják, ahol szükség van rá, a fűtés esetében pedig vannak olyan automata
hőfokszabályzók, amelyekkel lehet a fűtést szabályozni, nagy összegeket lehet így megspórolni.
Az önkormányzatnál folyó szorgalmas munkának ezek a számok az eredményei. A célok
eléréséhez továbbra is nagy szükség van arra, hogy öntudatos és céltudatos munkával végezzük
feladatainkat. Ezt az utat járva tovább tud fejlődni a település. Mindenkinek sok sikert és jó
munkát kívánok.
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló cég a beszámoló felülvizsgálatát elvégezte, a
szükséges könyvvizsgálati záradékkal ellátta.
Van e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban?
Aki az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolóval az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
-egyhangúlag- jóváhagyta a beszámolót, és a következő rendeletet alkotta:
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4/2013. (IV.25.) számú rendelet
Az önkormányzat és intézményei 1/2012. (II.14.) számú rendelettel elfogadott
válságköltségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékeltve)

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Ezt a napirendi pontot ezidáig novemberi testületi ülésünkön szoktuk tárgyalni, november 30-áig
kellett elfogadnia a képviselő-testületeknek az önkormányzat következő évi költségvetési
koncepcióját. A törvényi szabályozás e tekintetben változott, a jobb tervezhetőség érdekében
április 30-ig kell valamennyi önkormányzatnak a következő évi költségvetési koncepcióját
jóváhagynia, megalkotnia. Mi ennek a törvényi kötelezettségnek eleget téve a képviselő-testület
elé terjesztettük a 2014. évi költségvetési koncepciót. Borza András pénzügyi osztályvezető úrnak
adom meg a szót.
Borza András pénzügyi osztályvezető:
Mint polgármester úr is említette, a kormány terve ezzel a módosítással, hogy az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját úgy készítsük el, hogy előre, minél pontosabban határozzuk
meg az önkormányzat működésének irányvonalát. Hozzátenném, hogy a 2013-as költségvetési év
egy új költségvetési év, az államháztartás szervezete teljesen átalakult, létrejöttek a járási hivatalok,
a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ, egy teljesen új szerkezetű, más költségvetésen,
más finanszírozáson alapuló költségvetési év ez. A 2013-as évből kiindulva nem tudjuk a 2014.
évi költségvetési koncepciót meghatározni, mivel nem rendelkezünk még tapasztalatokkal a 2013as évről, mivel még féléves beszámolónk sincs. Ezért, ahogy a törvény is előírja, a koncepciónkat
előirányozzuk, tehát azokat a céljainkat tüntettük fel, amelyeket szeretnénk megvalósítani.
Továbbra is változatlan formában kívánjuk az intézményeinket, épületeinket és a polgármesteri
hivatalt működtetni. A 2013. évi költségvetés alapján tudtunk ezekhez számadatokat biztosítani.
Az idei évben több olyan pályázatot nyújtottunk be, illetve tervezünk benyújtani, amelyek az
energiahatékonyságra helyezik a hangsúlyt. Jelenleg három pályázatunk van, melyeket felsoroltunk
a koncepcióban, az egyik a KEOP-5.5.0 a Hétszínvirág Óvoda Energetikai Felújítása, a KEOP4.10.0 Energetikai fejlesztés Abán és a KEOP-os Ivóvízminőség-javító projekt, ez egy előkészítő
projekt volt, lesz folytatás, egy nagyobb volumenű ivóvízminőség-javító pályázat, ez a KEOP-7-20. Bízunk benne, hogy pozitív elbírálásban részesítik a pályázatainkat. Továbbra is a KEOP-os,
energiatakarékos felújításokra fektetjük a hangsúlyt, megragadunk minden eszközt, pályázati
forrást, hogy minél több lehetőséget tudjunk kihasználni Aba nagyközség számára. A 2014. évi
költségvetési koncepció bevételi és kiadási oldalát 702 655 e Ft-ban tervezzük.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elnökének adom meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A 2014. évi költségvetési koncepcióban még valóban csak arra építhetünk, amit látunk, de a
következő évtől új pályázatok is fognak jönni, a térségeket fogják ezekkel preferálni. 2014-től egy
új ciklus lesz, más források is lesznek, olyan pénzek, amelyek a munkahelyteremtést és a termékelőállítást fogják előnyben részesíteni, oda kell figyelni, hogy ezekben részt tudjuk venni. Úgy néz
ki, hogy az energiatakarékos pályázataink sikeresek, egyre több lesz majd ezekből is. A Pénzügyi
5

Bizottság elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetésről szóló koncepciót.
Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kérdése, észrevétele a koncepcióval kapcsolatban?
Aki az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját
jóváhagyja, 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:
17/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az 1992. évi XXXVIII. számú az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása
alapján megtárgyalta Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi
költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei a 2014. évi
költségvetése koncepcióját az 1-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:
bevételi előirányzata:
702 655 ezer Ft
kiadási előirányzata:
702 655 ezer Ft
létszám előirányzata:
33 fő
2. Az előzetes számítások szerint a 2014. évben az Önkormányzat működésének
biztonsága és a likviditása biztosítható.
3. A Képviselő-testület feladatul szabja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
2013. évi elemi költségvetésének teljes körű áttekintését, egyben felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 2014. februárjában esedékes ülésére készítsen
javaslatot az akkorra már ismertté váló, 2014. évi költségvetési törvényben foglalt
előírások és a felülvizsgált elemi költségvetések alapján a 2014. évi költségvetési
rendelet megalkotására.
Felelős: Kossa Lajos Polgármester
Nagy András Botond jegyző
Intézményvezetők
Határidő: 2014. februári képviselő-testületi ülés

4. Aba adósságállományának kormányzati konszolidációja
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaimnak folyamatosan beszámoltam az előző hónapok fejleményeiről a testületi
üléseken. Aba azon 5000 fő alatti települések közé került, -összesen 14 ilyen település voltakik esetében a kormányzat egyedi elbírálással döntött az adósságkonszolidáció mértékéről.
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Képviselőtársaimat tájékoztattam korábban arról is, hogy Tállai András önkormányzati államtitkár
úr által feltett kérdésekre válaszoltunk és ezt követően született meg a kormány döntése
márciusban, amely április 5-én jelent meg a Magyar Közlönyben. Ennek értelmében Aba
önkormányzatát Magyarország Kormánya 60%-os adósságkonszolidációban részesíti. Úgy
gondolom, ez egy nagyon komoly segítség önkormányzatunk és a faluközösség számára.
Összességében 4 .206.100 Euro-s kötvény-állományunk van, amely az adósságkonszolidáció
körébe tartozik, illetve 23 millió Ft hitel, amely szintén érinti az adósságkonszolidációt.
Természetesen a kötvény esetében a kormány euróban fogja törleszteni a 60%-ot. Ez azt jelenti,
hogy a jelenlegi Ft árfolyamon számolva, illetve hozzávéve a Ft-ban meglévő
adósságállományunkat, 760-770 millió Ft közé tehető az a kormányzati támogatás, amely
önkormányzatunkat érinti. Miután képviselőtársaimnak kiküldtük az előterjesztést, kaptuk meg a
Magyar Államkincstártól, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a levelet, amelyben már
konkrétan is tájékoztatnak bennünket arról, hogy Magyarország Kormánya 2013. május 10-én
kívánja jóváírni a bankok számláján a törlesztési támogatást. Természetesen itt még vannak
adminisztratív feladataink, de ez azt jelenti, hogy május 10-én az adósságállományunk ilyen
mértékben fog csökkeni. A képviselőtársaimnak kiadott előterjesztésben részletesen foglalkoztam
azzal is, hogy egy pontos tájékoztatást adjunk mindenki számára a hitelfelhasználás
eredményeiről. Ezt megtettük a Belügyminisztérium felé is, illetve hozzátenném, hogy a
Belügyminisztérium által feltett kérdések arra vonatkoztak, hogy hogyan érintette az
önkormányzat költségvetését annak idején a hitelfelvétel, mire alapoztuk a visszafizetését, jelenleg
hogyan érinti a költségvetésünket, hogy látjuk a visszafizethetőség feltételeit. A 14 településből a
többség, tíz település 100%-os adósságkonszolidációban részesült, Aba, illetve másik két település
60%-os mértékű támogatásban részesült. Mivel 40%-os arány volt a legkisebb, amely szóba
jöhetett, ez a plusz 20% nagyon komoly eredmény a településünk számára. Mivel a kormányzati
támogatás 60 %-os konszolidációt határozott meg, ez alapján egy kormányzati visszaigazolást is
kapott az önkormányzat arra vonatkozóan, hogy Aba esetében reálisnak látják azt, hogy
visszafizethető ez a hitelállomány, olyan szerződésekkel rendelkezünk, amelyek biztos fedezetet
nyújtanak. Ez is egy fontos visszaigazolás a képviselő-testület, az önkormányzat, illetve az abai
faluközösség számára, hogy nem felelőtlen gazdálkodás folyt az önkormányzat részéről az elmúlt
években, a kötvény kibocsátásakor is felelősen döntöttünk, illetve az a tájékoztató, amit
elkészítettünk, önmagáért beszél. Többször volt már erről szó, képviselőtársaim is ismerik ezeket
a tényeket. Csokorba szedtük, hogy Aba 2002-2012. között milyen fejlesztéseket hajtott végre,
amelyek alapvetően a várossá válás feltételeit voltak hivatottak megteremteni. Mind
felsorolásában, mind tartalmában, mind számszakilag úgy gondolom igen impozáns
eredményekről számolhatunk be. Nagyon fontos tény, hogy a kötvénykibocsátás biztosította az
alapját ennek a nagy jelentőségű fejlesztési hullámnak, amelyet az elmúlt 10 évben sikerült
végrehajtanunk. A végszámok továbbra is arról szólnak, hogy több mint 7 milliárd Ft-tal
-fejlesztésekben tekintve- gyarapodott a közösségünk, ehhez több mint 2 milliárd Ft önrészt
biztosítottunk. Egy előző ülésen már jeleztem, ebben a beszámolóban is tényként szerepeltetjük,
hogy csak az oktatási-nevelési rendszerünkre az elmúlt 10 évben a normatíván felül 675 millió Ftot fordítottunk saját költségvetésünkből, de az egészségügyre és az élet többi területére ez
ugyanígy igaz. Bízom abban, hogy ezek a számok, tények mindenkit meg fognak arról győzni,
hogy egy eredményes időszakon vagyunk túl. Az is jól érzékelhető, ha ezt a kötvénykibocsátást
nem tudtuk volna végrehajtani 2007-ben, akkor most úgy ülhetnénk itt ennél az asztalnál, hogy
ezeknek a fejlesztéseknek a tizedéről sem tudnánk sem a lakosság, sem a magunk számára
beszámolni, ezektől a komoly Európai Uniós támogatásoktól, amelyeket sikerült elérnünk, elesett
volna a közösségünk. A 60%-os konszolidáció azt jelenti, hogy május 10-től a 4 206 100 Euro-s
kötvényállományunk jelentős mértékben csökkenni fog, így a kamatkiadásunk is néhány millió Ft
lesz csak, tekintve, hogy jelenleg az EURIBOR 0,25 %, és az adósságrendezési eljárásban
megkötött egyezségnek megfelelően 2015. év végéig EURIBOR+1%-os kamatot fizetünk. Ez
jelen állás szerint 1,25%-os kamatot jelent, tehát gyakorlatilag a kamatkiadásunk elenyésző lesz.
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2016-tól kell a tőketörlesztést megkezdenünk, az egyezségi megállapodás szerint 2016-2020.
között csökkentett mértékű a tőketörlesztés, 2020-2032. között pedig egyenlő mértékben
elosztva, negyedévenként kell törlesztenünk. Ezek már olyan tételek lesznek, amelyek
meggyőződésem, hogy Aba költségvetéséből kigazdálkodhatók, így a mozgásterünk is jelentős
mértékben meg fog nőni az elkövetkezendő hónapokban az adósságkonszolidációnak
köszönhetően. Mivel maradt még hitelünk, továbbra sem dőlhetünk hátra, továbbra is az eddigi
szellemiségnek megfelelően kell dolgozunk annak érdekében, hogy ez a fejlődés, amely a
településünkön érzékelhető, még inkább felgyorsuljon a következő években. A kiadott tényeken
túl még néhány olyan adatra szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, illetve az abai
faluközösség és a közvélemény figyelmét is, amelyek szintén azt bizonyítják, igen sikeres 10 éven
van túl Aba Nagyközség Önkormányzata, illetve az abai faluközösség. Nagyon komoly hangsúlyt
fektettünk ez elmúlt 10 évben a fizikális megújulás, fejlődés mellet a lelki, szellemi megújulásra is.
Az elmúlt hetekben készült el egy új film Csaba Beatrixnak és Skoda Istvánnak köszönhetően,
ennek a filmnek a címe: Az abai modell, amely mint egy 40 percben próbálja összefoglalni azokat a
lelki-szellemi folyamatokat, amelyek Abán zajlottak le az elmúlt időszakban. A Sárvíz Tv a
testületi üléssel együtt vasárnap fogja adni ezt a filmet, de az interneten is elérhető. Sokszor
beszéltünk már arról, hogy a statisztikai adatok is nagyon fontosak, tehát olyan mérhető,
összehasonlítható tényeket is érdemes megvizsgálni, hogy önmagunkhoz képest és a
környezetünkhöz képest milyen fejlődésen mentünk keresztül. Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy éppen a napokban a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz kapcsolódóan
kaptunk olyan statisztikai adatokat, amelyeket képviselőtársaimnak is kiosztottunk.
Képviselőtársaimtól azt kérem, használják ezeket a táblázatokat, ugyanis nagyon komoly érvek
vannak benne azzal kapcsolatban, hogy honnan hová jutott el Aba az elmúlt 10 év alatt. Mi is egy
10 éves időszakot öleltünk fel a beszámolónkban, mi a 2002-es Aba Intelligens Várossá Válásának
Stratégiájának elfogadásához kötöttük ezt az időpontot, amikortól megvizsgáltuk az
önkormányzat helyzetét. A fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan is részben 2011. év végi
adatokat -amelyek statikus adatok- kaptuk meg a megye valamennyi településére vonatkozóan,
teljeskörűen. A másik táblázat a lakosságszám változását vizsgálja 2003-tól 2011. év végéig.
Ezeket összevetve szeretném nagyon fontos tényekre felhívni képviselőtársaim figyelmét.
Többször volt szó arról, hogy Aba nagyon komoly fejlődésen ment keresztül lakosságszám
tekintetében is az elmúlt 23 évben, 1990-től kezdődően 3900-ról közel 4700-ra nőtt a
lakosságszámunk. Érdekes tendencia látható és több településen is megnézve az adatokat,
összevetve a 1990-es, 2003-as és 2011-es adatokat 1990-től 2003-ig azon településeket, amelyek
dinamikusan fejlődtek, komoly lakosságszám-növekedés jellemezte, viszont 2003 és 2011. között
egy egész más tendencia indult el, illetve vált láthatóvá. Nagyon sok megyei településen jelentős
mértékben csökkent a lakosságszám, éppen ezért nagyon komoly fegyverténynek tartom azt,
hogy Aba lakossága 2003-ban 4596 volt és a bűvös 4600-as számot 2004-ben törtük át,
gyakorlatilag 2004-2012. között a lakosságszám 4600-4700 között volt mindig, de hol néhány
fővel többen voltunk, volt egy olyan év, bizonyára ez sem véletlen, éppen a 2011-es év, ahol
néhány fővel csökkent a lakosságszámunk. A 2012. évi adatok már ismét azt igazolják, hogy nő
Aba lakosságszáma. A 2011-es év egy komoly megpróbáltatást hozott a faluközösség számára, ez
a lakosságszám alakulásában is megjelent. Ha statikusan nézzük a 2003-as és a 2011-es
lakosságszámot, növekedett Aba lakosságszáma, tehát 4600 fölött van. Akkor látható, hogy ez
milyen komoly eredmény, ha összevetjük néhány hozzánk hasonló adottságú településsel, vagy
olyan településekkel, amelyek elhelyezkedése, mérete szempontjából fontosak lehetnek
számunkra. Néhány adatot kigyűjtöttem: Sárbogárd lakosságszáma ugyanebben az időszakban
13493-ról 12448-ra, tehát 1045 fővel csökkent. Enying lakossága 7142 főről 374-gyel csökkent le
6768-ra, de ugyanígy Cece lakossága 2821-ről 2499-re, itt 321 fővel csökkent a település
lakosságszáma. Káloz esetében 2543-ról 2402-re, 141 fővel csökkent a lakosság. Ezek azért
fontosak, mert jól látszik, hogy a megye déli részén -ahová Aba is tartozik és mi is egy hasonló
hátrányos helyzetből indultunk el, mint ahol ezek a települések jelenleg is vannakjól látszik
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ezekből az adatokból, hogy mi már ebből a helyzetből lényegesen más szintre kerültünk. Az a
negatív folyamat, amely az elmúlt 10 évben zajlott és zajlik jelenleg is ezeken a településeken,
Abán már átfordult. Ha a fehérvári agglomeráció két fontos települését, -akik Abával hasonló
méretűek- Szabadbattyán és Seregélyes faluközösségét nézzük, Seregélyesen 4716-ról 4560-ra,
tehát 156 fővel csökkent a lakosságszám ebben az időszakban. Szabadbattyán esetében -amely
jóval fejlettebb település volt Abánál ebben az időszakban is- 4562-ről 4525-re csökkent a
lakosságszám. Nagyon jelentős csökkenésekről beszélhetünk akkor, amikor Aba ebben az
időszakban, ha csekély számban is, de növelni tudta lakosságszámát. Ez az időszak még a 20022007. között a szennyvízelvezetés hiányát kivéve egy dinamikus időszaknak nevezhető, 2008-tól
2012-ig viszont egy olyan össztűz alá került a településünk, amely nagyon komoly védekezésre
kellett, hogy késztessen bennünket. Ennek ellenére sikerült megtartani a lakosságszámot.
Érdemes megvizsgálni az általános iskolai létszámokat is. A tények miatt fontosnak tartom
kiemelni ezt, mert ezek még inkább beszédes számok. Aba esetében 2011-ben 539 általános
iskolás gyermek volt, ugyanez a szám Szabadbattyán esetében 283 fő, Seregélyes esetében 321 fő,
Enying
-akinek majdnem duplája a lakossága mint Abának508 fő iskolás gyermekkel
rendelkezik. Hihetetlen nagy létszámú az általános iskolai gyermeklétszámunk, az óvodára
ugyanez elmondható. Ha a statisztikai adatokat is nézzük, egyértelmű, hogy mindazon
nehézségek ellenére, amelyen a településünk keresztülment az elmúlt 10 évben, nagyon komoly
eredményeket sikerült elérni, és ami még inkább fontos a következő napirendünkhöz
kapcsolódóan, igen jó alapokkal rendelkezünk a következő Európai Uniós fejlesztési ciklusra
vonatkozóan. Örüljünk az elért eredményeknek, de hátradőlni nem szabad, továbbra is az eddigi
erőfeszítéseknek megfelelően kell tenni a dolgunkat. Ez az adósságkonszolidáció nagyon komoly
segítség az önkormányzatunk számára, mivel nem 100%-os, azt is igazolja, felelős gazdálkodás
folyt eddig is az önkormányzatnál, harmadrészben pedig még ebben az évben lépésről lépésére
haladva szeretnénk tenni annak érdekében, hogy a munkahelyteremtés területén is komoly
eredményeket érjünk el. Ez a kormányzati adósságkonszolidáció ebben lesz egy nagyon komoly
segítség az önkormányzat számára, amely -ismételten csak megerősíteni szeretném- jelentős
mértékben növelte meg az önkormányzatunk mozgásterét. Annak érdekében, hogy a május 10-i
jóváírás megtörténjen, képviselőtársaim megkapták azt a határozati javaslatot, amelyet a mai
napon jóvá kell hagynunk, hogy a pénzügyi osztály a további adminisztrációs teendőket el tudja
végezni határidőre. Kérem a képviselőtársaimat, hogy a fentiek türkében az írásos határozati
javaslatnak megfelelően fogadjuk el az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, megadom a szót Mercsek György elnök úrnak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselőtársaim! Polgármester úr az összefoglalóban már elmondta 2002-től napjainkig a
történéseket, de ennek mi is aktív szemlélői voltunk, ami a kötvényből megépült és meg fog még
épülni itt Abán. Ezek az intézmények, amelyek megépültek, nem elherdált pénzek voltak, hanem
az utókornak is utat fognak mutatni. Olyan létesítmények jöttek létre, melyek maradandók és a
közjót, Aba lakosságának az életminőségét szolgálják és segítik. Ahogy polgármester úr is
elmondta, nincs mit szégyellnie a testületnek, szorgalmas munkával törekednünk kell, hogy a
kitűzött célokat elérjük, minden szorgalmas munka meghozza a gyümölcsét. A 60%-os
adósságkonszolidáció nagyon nagy segítség az önkormányzat számára, annak ellenére, hogy
mentek a mendemondák, bebizonyosodott, hogy olyan intézmények épültek, amelyek
csodálatosak. Továbbra is a kitűzött cél vezesse az önkormányzatot, igenis a nemes célok
eléréséért küzdjön. Ha küzdünk, megvalósulnak azok az elképzelések, amelyek a jó célt szolgálják.
Ehhez nyilván a falunak is és a közösségnek a segítségére is szükség van, hogy mellé álljon és
céltudatosan kitartson mellette, ha ez a testület jót akar.
Kossa Lajos polgármester:
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Van e valakinek kérdése, észrevétele az adósságkonszolidációval kapcsolatban?
Aki az előterjesztésnek megfelelően a 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:
18/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2012.
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény ( továbbiakban: 2012.
évi költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel a 18/2013. (IV. 25.) számú
képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján a következőkről nyilatkozik.
1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § (1)
bekezdése szerint 2012. december 12-én fennálló adósságállománya és annak 2012. december 28-áig számított járulékai a 1172/2013. (IV.5.) Korm. határozatban szereplő
mértékének megfelelő összegét a mellékelt igazoláson (a továbbiakban: igazolás) szereplő, támogatással érintett adósságelemek tőke és járulékrészének csökkentése érdekében a Magyar Állam a hitelező/kölcsönnyújtó felé törlessze.
2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §
szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy ha a 2012. december 17-éig teljesített adatszolgáltatása szerint rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál, akkor a betét vagy számlakövetelés összegét 2013. május 10-ei határnappal az állam által megjelölt számlára az adott adósságelemet érintő törlesztési
célú támogatás mértéke szerinti arányos összegig terjedően átutalja.
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok
megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.
5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § (2) bekezdése b) és c) pontja szerinti, konszolidáció alá nem vont
adósságelemeket.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester

5. Az ÚJ VILÁG SZÜLETÉSE – ABA – 2014-2020.
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy jeleztem már képviselőtársaim számára, a következő Európai Uniós fejlesztési ciklus 2014-
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ben kezdődik és 2020-ig fog tartani. Változások várhatók a pályázati rendszerben, a rendelkezésre
álló pályázati pénzek felhasználásában. Jelentős része ezeknek a támogatásoknak a megyei
közgyűlésen keresztül fog érkezni a településekhez. Elhangzott Lázár János részéről, hogy nagy
valószínűséggel lesznek olyan támogatási források, amelyekről a települések szabadon dönthetnek
majd a fejlesztési elképzeléseiket figyelembe véve. Fontos dokumentuma lesz az elkövetkezendő
hét évnek Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója, amelynek az elkészítésével a VÁTI
Nonprofit Kft-t bízta meg Fejér Megye Közgyűlése. Képviselőtársaim egy rövid vázlatot kaptak
ebből az anyagból, az úgynevezett „swot” analízist, illetve a Fejér Megyei Közgyűlés jóváhagyta
már azokat a fejlesztési irányokat és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket, amelyek alapján majd
a leendő pályázati rendszereket ki fogják alakítani. Ezen fejlesztési irányok és kapcsolódó
intézkedések vonatkozásában várják valamennyi Fejér megyei település részéről a konkrét
javaslatokat, észrevételeket. Jómagam összeállítottam egy olyan anyagot, amelyet az elnök úr
részére már elküldtem. Természetesen, ha a mai ülésen bárkinek még további felvetése,
észrevétele van, akkor ezt az anyagot ki lehet egészíteni. Úgy gondolom, hogy Aba Nagyközség
Önkormányzata igen könnyű helyzetben van, egyrészt ha megnézzük a fejlesztési irányokat és
kapcsolódó intézkedéseket, amelyeket már jóváhagyott a megyei közgyűlés, valamennyi olyan
fejlesztési elképzelésünk, amelyeket az elmúlt időszakban konkretizáltunk, illetve
megvalósíthatósági tanulmányokkal, egyéb alátámasztó dokumentumokkal rendelkezünk
tekintetükben, illeszkednek a jóváhagyott fejlesztési irányokhoz és a kapcsolódó intézkedésekhez.
Valamennyi olyan projektet felsoroltam javaslatként, amelyek a gazdasági programunkban
szerepelnek, tehát itt sincs különösebb probléma, ugyanis ez az anyag több éve készen van.
Összesen 19 projektet kértem polgármesterként, hogy építsék be a megye területfejlesztési
koncepciójába. Jól érzékelhető, hogy a 19 projekten belül még nagyon szerteágazó fejlesztések
vannak, nagyon sok fejlesztési elképzelésről van szó. A következő Európai Uniós fejlesztési ciklus
jó lehetőséget fog adni Aba és a térség számára ahhoz, hogy a már korábban megfogalmazott
fejlesztési elképzeléseinket gyors ütemben tudjuk megvalósítani, mind illeszkedik a megye
fejlesztési elképzeléseihez. Felsoroltam azokat a tanulmányokat, terveket, megvalósíthatósági
tanulmányokat -összesen 27-et- amelyek a rendelkezésünkre állnak, tehát ilyen szempontból is
könnyű helyzetben voltunk, amikor a javaslatot megtettük. Egy nagyon fontos projekttel
kapcsolatban kérték még a véleményünket. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság készíti elő a
Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációjának a II. ütemét, amely több mint 10 milliárd Ft-os
fejlesztést foglal magába. Ebben az esetben is rendelkezünk olyan anyagokkal, amelyekben már
tényekre alapozva konkrétan meghatároztuk Aba és a térség fenntartható vízgazdálkodásához
szükséges fejlesztéseket. Itt tételesen felsoroltuk azokat a víztározókat, egyéb fejlesztéseket,
amelyeket kérünk, hogy a koncepció kapcsán szerepeltessenek. Bízom abban, hogy ebből komoly,
kiemelt projekt lesz, ugyanis ez a megye déli része számára, a Sárvíz völgye települései számára
komoly kitörési lehetőséget jelent. Szintén az események -talán nem véletlen- egybeesésének
köszönhetően a Abai Civilegyetem újraindulása során az első előadást Varga Csaba tartotta 2013.
április 13-án a könyvtárban, és az előadásának címe: Az új világ születése volt, amely átfogóan
próbált egy részletes képet adni arról, hogy mi várható a XXI. században Magyarországon és a
világban, illetve Abán. Konkrét elképzeléseket is, szellemi víziókat is meghatároz ez az anyag. Úgy
gondolom, hogy fontos fogódzó kell, hogy legyen Aba számára az elkövetkezendő 7 évben ez a
vízió, amely Aba faluváros - városfalu jövőjét próbálja meg felvázolni. Több olyan szimbolikus új
név is szerepel ebben az anyagban, Sárvíz Városállam, Mátyás király Országa, a Közösségi Részvétel
Városa, Abai Aranyország, amelyeknek kibontása fontos lelki, szellemi feladatunk lesz a következő
időszakban. Ez a vízió nagyon fontos keretet biztosíthat majd a következő évek fejlesztési
elképzeléseihez. Kérem a képviselőtársaimat, ha a levelekkel kapcsolatban van valakinek további
kiegészítése tegye meg, ha nincs, a testület hagyja jóvá a Fejér Megyei Közgyűlésnek, illetve a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak megküldött projektjavaslatainkat, ötleteinket a
következő hét év fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottság ezt az
előterjesztést is tárgyalta, megadom a szót Mercsek György elnök úrnak.
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Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselőtársaim! A 2014. évi költségvetési koncepció kapcsán már érintettem ezeket a
pályázati lehetőséget, a felsoroltakat végigolvasva több minden benne van, amit már korábban
elmondtam. Az Új Világ Születése anyagban, a 17. oldalon hét pont van, ha ezeket próbáljuk
életünk során megvalósítani, akkor egy más közösség alakul ki, szellemében és tudatában is.
Rövid, de velős dolgok vannak itt papírra vetve.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném jelezni, hogy vasárnap a Sárvíz TV az előadást is le fogja adni.
Varga Csaba az előadásában a következő évek lépéseit így határozta meg:
„… az abai részvételi közösség- és demokráciafejlesztés projekt a következő összefüggő, egymást erősítő fontos
elemek folytatásából áll:
1. Utcaközösségek működtetése és erősítése
2. Civilegyetem új évfolyama (ez része a szellemi önellátásnak)
3. Abai társadalmi szerződés továbbfejlesztése (a közösségi védelem tudatos megalapozása)
4. A helyi (családi és városi) részleges -sokoldalú- önellátás program elindítása
5. Egészségi önellátás (például ÉLSZ program) folytatása
6. Abai Magisztrátus újabb fejlődési foka (a sokrétű együttműködés és önszerveződés fejlesztése)
7. A 21. század eleje: az új VÁROSIASODÁS kezdete, amely a tudás és tudat-központú, avagy a
tudatos városfalu születése”
Én is úgy gondolom, hogy ennek a hét pontnak a kibontása lesz a fontos feladatunk a következő
időszakban.
Aki az önkormányzat javaslataival a Fejér megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz kapcsolódóan
az 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:
19/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mellékelt
előterjesztés alapján a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz kapcsolódó Aba
településre vonatkozó javaslatokkal egyetért.

6. A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási
Tervének véleményezése
Kossa Lajos polgármester:
Aba esetében a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. látja el a hulladékszállítással kapcsolatos
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feladatokat. Törvényi kötelezettsége a cégnek, hogy közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet
készítsen és ezt valamennyi érintett önkormányzat képviselő-testületének véleményeznie kell. Ez
az anyag összefoglalja mindazon tényeket, amelyek alapján a cég a tevékenységét ellátja a
térségben. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, illetve a faluközösséget, -bár
ezt már az ingatlantulajdonosok az I. negyedéves csekkek megérkezésével tapasztalhatták- hogy
az a díjemelés, amelyet a cég javasolt tavaly év végén, jelenleg nem lépett hatályba, ugyanis az
Energiahivatal a mai napig nem hagyta jóvá, ennek megfelelőn csak 4,2 %-os díjemelést
érvényesíthetett az árakban a cég. Ez az I. negyedéves számlák esetében így történt, amennyiben
az Energiahivatal továbbra sem nyilatkozik, úgy a II. negyedéves számlák tekintetében is ez az
irányadó. Mindenki előtt ismeretes, 2013. július 1-jétől 10%-os rezsicsökkentés várható a
szemétszállítási díjak esetében is. Fontos kiemelni azt is, hogy információink szerint a 2012. évi
árakat figyelembe véve fog megtörténni ez a 10%-os csökkentés. Aba esetében úgy gondolom,
hogy nagyon jó hír, azt is figyelembe véve, hogy az eddigi szemétszállítási díjak is viszonylag
alacsonyak voltak. Hangsúlyozni szeretném, hogy e tekintetben az önkormányzatunknak már
hatósági szerepe nincs, tehát az állam vette át az ez irányú feladatokat. Azon anomáliákra is
keresik a megoldásokat, amelyek a mi esetünkben is többször felmerültek, a testület helyesen járt
el akkor, amikor még az év elején döntöttünk arról, hogy a 80 l-es, 60 l-es anomáliát elkerülve a
kettő közötti különbözetet támogatásként kifizetjük, így ez sem jelenik meg az
ingatlantulajdonosok esetében plusz teherként. Bízunk abban, hogy július 1-jétől egységes
rendszer fog kialakulni. Az idei évtől nagyon komoly szolgáltatásbővülés van ezen a területen, évi
12 alkalommal történő házhoz menő szelektívgyűjtéssel és évi 8 alkalommal történő zöldhulladék
szállítással bővült a szolgáltatás, a pontos időpontokról tájékoztattak mindenkit. Gyakorlati
segítségként elmondanám, hogy zöldhulladék gyűjtés esetében minden ingatlan elé vagy egy
kötegelt csomagot, vagy egy zsákot lehet kitenni. Itt -úgy gondolom- a jó szomszédi kapcsolat
is életbe léphet, mert ha a szomszéd nem akar kitenni, valakinek viszont több van, és beszélő
viszonyban vannak egymással az utcaközösségek, akkor ezt meglehet oldani. Természetesen
többet is ki lehet tenni, a hivatalnál meg lehet vásárolni a matricát, amelyet ebben az esetben rá
kell tenni a zöldhulladékra, a matrica ára megegyezik a zsákok árával. Május 8-án lesz lomtalanítás,
erről minden háztartást külön értesíteni fogunk. A helyi körzeti megbízottakat már kértük, hogy
azon az éjszakán -lehetőleg- megerősített szolgálatot tartsanak. Átadnám a Pénzügyi Bizottság
elnökének a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv elfogadását javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?
Aki a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervében
foglaltakkal 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:
20/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervét a
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mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.
(A polgármester 5 perc szünetet rendelt el.)

7. Az adósságrendezési eljárás egyezségi megállapodásának végrehajtásához
kapcsolódó ingatlanok értékesítésére vonatkozó döntések meghozatala
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! Az adósságrendezési eljárás fontos lépéseként az önkormányzat
másodszor is meghirdette az ingatlanait eladásra, az ajánlati felhívást a Fejér Megyei Hírlapban és
a község honalapján 2013. február 19-én jelentettük meg, a pályázatok beadási határideje 2013.
március 14-én 13:00 órakor járt le. A rendelkezésre álló határidő alatt 10 pályázat érkezett, mind a
10 pályázó magánszemély. Érvényes ajánlat 10 db ingatlan, érvénytelen 1 db ingatlan esetében
érkezett. Liciteljárás lefolytatását 1 db ingatlan esetében tervezzük lefolytatni. Várható bevételek
az érvényes és a liciteljárással érintett ajánlatok esetében összesen 12.870.000 Ft-ot tehetnek ki. A
bevételek beérkezése és a hitelezők részére történő szétosztása -tekintettel a termőföldek
esetében bekövetkezett elővásárlást érintő jogszabályi változásokra- a kifüggesztésétől számított
70-90 nap között fognak teljesülni, mivel a kifüggesztés időtartama 60 napra változott. A
határozati javaslat tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyeket meg kell tennünk, a mellékelt
excel tábla pedig tartalmazza a beérkezett ajánlatokat. A pályázatok bontásánál az önkormányzat
megbízásából Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok asszony is részt vett, az ő javaslata alapján
készült el az előterjesztés.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel egyetért. Van -e valakinek kérdése, észrevétele?
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
21/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságrendezési eljárás
végrehajtásában az ingatlanok értékesítésének II. fordulója során úgy határoz, hogy a
mellékelt táblázat szerint felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek:
•
•
•

az érvényes ajánlatok esetében az ajánlatot benyújtó pályázók tájékoztatására
(termőföldeknél az elővásárlási jog miatt történő kifüggesztést követően), az
adásvételi szerződések megkötésére,
a liciteljárás lebonyolítására, és érvényes eljárás esetén (termőföldnél az elővásárlási jog miatt történő kifüggesztést követően) az adásvételi szerződés megkötésére,
Az érvénytelen ajánlatot benyújtó pályázó tájékoztatására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
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Az adásvételi szerződésekből befolyó bevételek az önkormányzat adósságrendezés miatt
elkülönített 58600362-11210564 számú számlájára kell, hogy beérkezzenek, és a bevételek
beérkezését követően haladéktalanul intézkedni kell az Egyezségi Megállapodásban
foglaltak szerinti hitelezői igények kielégítésére az Egyezségi Megállapodásban
meghatározott módon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András Botond jegyző

8. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kiegészítése az összeállított munkatervvel kapcsolatban?
Aki az önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervével 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:
22/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

9. Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A közbeszerzési törvény alapján árpilis 30-ig kell elfogadnunk az idei
évre vonatkozó közbeszerzéseinkről szóló tervet. A szolgáltatás megrendelésénél nyílt
közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni az intézményi közétkeztetéssel kapcsolatban, ezt a nyár
folyamán fogjuk lebonyolítani, az építési beruházásnál pedig egy olyan közbeszerzési eljárás
szerepel a tervben, amelyet már lefolytattunk, ott szerepel a KEOP pályázati azonosító. Ez azért
került lefolytatásra, mert a pályázatnak előfeltétele volt, hogy egy kiválasztott céggel lehetett
benyújtani a pályázatot. Amennyiben sikerül nyerni a pályázaton, akkor lép majd életbe ez a
közbeszerzési döntés. Az idei évben több közbeszerzési eljárást nem tervezünk lefolytatni, de ez
év közben módosulhat, ugyanis ha a benyújtott pályázatok támogatásra kerülnek, akkor ezt a
közbeszerzési tervet módosítani kell.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elnökének adom meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet.
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Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kérdése, észrevétele a közbeszerzési tervvel kapcsolatban?
Aki az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervével az 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:
23/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

10. Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Nagy András Botond jegyző:
A belső ellenőrzés tekintetében változás történt a 2013-as évben, ezt a feladatot eddig a Sárvíz
Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül bonyolította az önkormányzat. A Társulás erre az évre
nem kap normatív finanszírozást, ezért az önkormányzatoknak saját feladata megoldani a belső
ellenőrzését. Egy ellenőrzést tervezünk lefolytatni, ez az analitikus nyilvántartásoknak az
ellenőrzése lesz. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál vezetik –e a
törvény és jogszabályok által előírt analitikus nyilvántartásokat, azok tartalma megfelelő e-,
vezetésük módja szabályszerű –e, a főkönyvvel való egyezőségük biztosított -e. Az ellenőrzést
2012. január 1. - 2013. június 30. közötti időszakban kívánjuk lefolytatni, az ellenőrzés
időszükséglete 1 munkanap. Mint említettem az előző években a Sárvíz Többcélú Kistérségi
Társulás a Vincente Auditor Kft-vel szerződött erre a feladatra. Kérem, hogy az előterjesztés
mellékletében szereplő kedvezményes áron vállalt díj mellett bízzuk meg ezzel az ellenőrzéssel
Gerlang Ferenc magánvállalkozót. Több referenciát is bemutatott az ajánlatában, úgy gondolom,
hogy ez nagyon kedvezményes ár a tavalyi és az az előtti árakhoz képest.
Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kérdése, észrevétele a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban?
Aki az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervével az 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:
24/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Gerlang Ferenc vállalkozóval a belső
ellenőri feladatok elvégzésére kötendő megbízási szerződés aláírására.
11. A Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A járások kialakításával kapcsolatban az önkormányzatunk is helyt ad
a járási hivatal kirendeltségének, illetve az okmányirodának. Tavaly októberben kötöttük
megállapodást, amely az átadásra vonatkozott. Ebben a megállapodásban úgy határoztunk, hogy
egy későbbi időpontban tárgyalunk a költségek viseléséről. A megállapodásban részletesen
szerepeltetve van mind a szükséges közüzemi díjaknak a megbontása, azon felül fűtés, víz,
telefon, közmű, internet, informatikai költség, biztosítási díjak, és más egyéb költségek. A Fejér
Megyei Kormányhivatal pénzügyi osztályával egyeztettünk, ők is jóváhagyják ezeket a
százalékokat, ez alapján -ami nem látszik a megállapodásban- összességében mintegy 1 millió
Ft körüli összegben fognak hozzájárulni a polgármesteri hivatal rezsi és egyéb kiadásaihoz. A
költségeknek a viselése 2013. január 1-jétől történik, ezt visszamenőlegesen ki fogjuk számlázni a
kormányhivatalnak, a továbbiakban pedig havonta történik az elszámolás.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elnökének adom meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az üzemeltetési szerződés elfogadását javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kérdése, észrevétele a szerződéssel kapcsolatban?
Aki az üzemeltetési szerződés megkötésével 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:

25/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési szerződést jóváhagyta.

a

Fejér

Megyei

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

12. Viziközmű elhelyezését biztosító ingatlan
megállapodás jóváhagyása a Fejérvíz Zrt-vel

átadás-átvételére

vonatkozó

Kossa Lajos polgármester:
Ez a megállapodás a volt iskolai szennyvíztisztító telep tulajdonának a visszaadásáról szól.
Gyakorlatban ez már megtörtént, de a földhivatali bejegyzéshez a képviselő-testület határozata is
szükséges. Kérem a képviselő-testületet, hogy a mellékelt átadás-átvételi megállapodást hagyja
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jóvá. A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kérdése, észrevétele a megállapodással kapcsolatban?
Aki az átadás-átvételi megállapodással 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:
26/2013. (IV. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztés szerinti tartalommal átadás-átvételi megállapodást köt a Fejérvíz Zrt.-vel az
Aba 1135/7 helyrajzi számi ingatlan (volt szennyvíztisztító telep) átvételével kapcsolatban.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadás-átvételi megállapodás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester

13. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A járóbeteg-szakellátóval kapcsolatban szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az
informatikai eszközök, valamint az orvosi berendezések, műszerek beszerzésére vonatkozó
megállapodások aláírásra kerültek, jelenleg a szerződések teljesítése folyamatban van, így tehát
újabb komoly lépést tettünk annak érdekében, hogy a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ
pályázatát le tudjuk majd zárni, illetve majd meg tudja nyitni a kapuit. A mentőállomás
tekintetében a héten megkerestek bennünket az Országos Mentőszolgálat munkatársai, a terület
tulajdonjogát képviselő-testület már korábban átadta, a héten megtörtént a terület birtokbaadása
is. Tájékoztattak bennünket, hogy a közbeszerzést az abai mentőállomás megépítésére a többi
mentőállomással közösen hamarosan el fogják indítani. Fontos, hogy ennek a projektnek a
legvégső befejezési határideje 2014. augusztus, ez azt jelenti, hogy legkésőbb addigra át kell adni a
mentőállomást. Reálisan az várható, hogy az idei év végén kezdődhetnek el a kivitelezési munkák,
5-6 hónappal számolnak. Két mentőautó beállással és a jelenlegi tervek szerint két mentőautóval
rendelkező mentőállomás lesz, mely 2014. II. felében már a térség rendelkezésére fog állni. A
kormányablak kialakításával kapcsolatban is elkezdődtek a felmérési munkálatok, itt tájékoztatnék
mindenkit, bár az abai okmányiroda egy új épület, illetve a berendezések is viszonylag újak, ennek
ellenére nagyon komoly átalakítások várhatók, ugyanis valamennyi kormányablak, amely
megnyitja majd a kapuit 2013. októberétől egységes látványelemekkel fog rendelkezni. Ez azt
jelenti, hogy teljes bútorcserére, padozatcserére fog sor kerülni, illetve átalakítások történnek majd
a földszinten is. Az okmányirodán kívül a további 4 helyiséget is igénybe kívánja venni a
kormányhivatal. A tavalyi évben döntöttünk arról, hogy egy TÁMOP-os pályázatot nyújtottunk
be, Generációk otthonközeli célellátása modellkísérleti program megvalósítására, Aba gesztorságával,
Sárosd és Seregélyes önkormányzatival közösen, a Jobb Otthon Alapítvány szakmai
közreműködésével. Ezt a pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte az elbíráló hatóság és
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33.538.600 Ft, 100%-os támogatást nyertünk a program megvalósítására. A pályázati
támogatásból megvalósuló kerékpárút-hálózatunk nagyon látványos szakaszába érkezett,
megépült az út, valamint telepítésre kerültek azok a növények és egyéb berendezések, amelyek
szintén a pályázat részét képezték. Nem csak egy komoly kerékpárút-hálózattal gazdagodott a
település, hanem a növényzettel, a kihelyezett padokkal, egyéb eszközökkel további komoly
fejlesztések történtek. Érzékeljük, hogy ami alumíniumból van, az sajnos már felkeltette a
közérdeklődést, ezért néhány kerékpártárolót be fogunk vonni a közterületről annak érdekében,
hogy megóvjuk, de bízom abban, hogy az egyéb létesítmények valóban a köz javát fogják
szolgálni, fiatalok és idősek igénybe fogják azt venni. Nagyon sok kitermelt föld és betont került
felhalmozásra a 63-as út mellett a beruházás kapcsán. Akinek földre van szüksége, jelezze a
polgármesteri hivatalban. Ha vannak olyan mély fekvésű területek és jeleznek a hivatal felé az
ingatlantulajdonosok, akkor ingyen el lehet szállítani a földet.
A Kossuth utca - Rákóczi utca sarkán a kerékpárutat úgy tudtuk megfelelő módon kialakítani,
hogy Bor József Dezső képviselőtársunk tulajdonát képező magántelek egy részét igénybe vettük.
A változási vázrajz elkészült, az előző ingatlan-igénybevételhez hasonlóan kérem a képviselőtestületet, járuljon hozzá, hogy az ingatlanból 88 m 2-t a változási vázrajnak megfelelőn
megvásároljunk m2-ként 3.000 Ft-ért, összesen 264.000 Ft-ért. Itt a kerítést is kellett bontani, de
Bor József Dezső jelezte, nem tart igény arra, hogy mi állítsuk helyre ezt. Ezek alapján csak az
ingatlanrész megvásárlását kérem a képviselő-testülettől a határozati javaslatnak megfelelően.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kasó László képviselő:
Nagyon szép, komoly beruházás a kerékpárút-hálózat, amely nemcsak hasznos, hanem
esztétikailag is sokat javít a településképen. Két észrevételem lenne. Az egyik: egy villanyoszlop
van a kerékpárút közepén, kettő pedig közvetlen mellette. Ha ezek a piros csíkos táblák rá vannak
téve a villanyoszlopra, akkor az elvileg elfogadható, de ha éjszaka valaki nekiteker ennek az
oszlopnak, és maradandó sérülést szenved, még esetleg bírósági perek is lehetnek belőle. Nem
tudom, hogy mekkora költség lenne az oszlopok áthelyezése, erről már beszéltünk Mercsek
képviselőtársammal, szerinte is célszerű lenne az oszlopok áthelyezése. A másik észrevételem:
nem tudom, hogy milyen fákat ültettek a kerékpárút mellé, több helyen a villanyoszlop alá,
reméljük, hogy ezek a fák nem nőnek akkorára, hogy elérjék a villanyvezetéket, nehogy az E.ON
5 év múlva tönkretegye őket.
Kossa Lajos polgármester:
A múltkori ülésen is említettem már, az E.ON felé már elindítottuk az eljárást, az oszlop
mindenképpen át lesz helyezve a kerékpárútról. Igaza van képviselőtársamnak, a jogszabály
szerint megfelel, de mi is úgy ítéljük meg, hogy annak a villanyoszlopnak nem ott van a helye, ki
fog kerülni a kerékpárút nyomvonalából. A növények telepítése növényzeti terv alapján történt,
mind alacsonynövésű fák, amelyekkel nem lesznek ilyen problémáink.
Van e valakinek kérdése, észrevétele?
Aki az ingatlanrész megvételére vonatkozó határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással jóváhagyta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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27/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az abai kerékpárút építéséhez
szükséges terület megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bor József Dezső 8127 Aba
Kossuth Lajos utca 79. szám alatti lakos tulajdonában lévő Aba belterület: 870 helyrajzi
számú ingatlanból a mellékelt változási vázrajz szerint 88 m 2 területet 264.000 Ft vételár
ellenében megvásárol a KDOP-4.2.2-09-2009-0008 azonosító számú pályázat sikeres
lezárása érdekében.
A telekalakításhoz szükséges változási vázrajzok, valamint telekalakítási helyszínrajzok
készítésének és a földhivatali átvezetés költségeit az önkormányzat vállalja.
A földhivatali ügyintézés során a tulajdonos megbízásából az önkormányzat jár el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
A Perkátai Intézményfenntartó Társulással kapcsolatban kérem a képviselő-testületet egy elvi
döntés meghozatalára. Az iskolák tekintetében okafogyottá vált a társulás az államosítás folytán,
jelenleg az óvodák vonatkozásában még működik a Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Intézményfenntartó Társulás. A héten keresett meg Perkáta polgármestere, Nagykarácsony
önkormányzata már korábban jelezte, hogy szeptember 1-jétől nem kívánják fenntartani a
társulást, mivel nincsenek plusz normatívák. A társulást viszont csak úgy lehet megszüntetni, ha
mindhárom benne részt vevő önkormányzat egyöntetűen nyilatkozik erre vonatkozóan. Ha még
áprilisban jóváhagyjuk az elvi javaslatot, akkor június 30-ával meg tudjuk szüntetni a társulást,
onnantól önálló intézménnyé válik az abai óvoda. Ezzel kapcsolatban lesznek majd további
teendőink, az óvoda vezetőjével már egyeztettem ebben a kérdésben.
Köszönjük Nagykarácsonynak és Perkátának, hogy az elmúlt években biztosították ezt a
lehetőséget számunka.
Kérem jegyző urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot:
Nagy András Botond jegyző:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Perkáta-Nagykarácsony-Aba Közoktatási Intézményi Társulást 2013. június 30-ával meg kívánja
szüntetni. Ezzel kapcsolatos dokumentációk elkészítésével az önkormányzat megbízza a
Szekerczés Ügyvédi Irodát. Ez az ügyvédi iroda készítette el a létrehozó megállapodást is.
Kossa Lajos polgármester:
Van e valakinek kérdése, észrevétele?
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Aki a 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:
28/2013. (IV.25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Közoktatási Intézményi Társulást 2013. június 30ával meg kívánja szüntetni. Az ezzel kapcsolatos dokumentációk elkészítésével az
önkormányzat a Szekerczés Ügyvédi Irodát bízza meg.
Kossa Lajos polgármester:
Tájékoztatnám a képviselő-testületet
-bár erről már sokan tudnak-,
Barta Rita doktornő
jelezte, hogy a köztünk érvényben levő feladatellátási szerződést legkésőbb 2013. augusztus 31ével felmondja. Ezt a levelet eljuttatta már nekem február 28-án, de azóta nem volt rendes
testületi ülésünk. Egy következő ülésre el fog jönni a doktornő is mivel úgy néz ki, hogy pozitív
fejlemények vannak. Annyit jelzett írásban, ezt el fogja mondani szóban is a testület felé, mivel
két kisgyermeke van, és olyan nagy a praxis, hogy felelősen nem tudja ellátni az anyai teendőit,
ezért egy kisebb praxist próbálnak keresni, ez a felmondás indoka.
Mivel ő meghirdette a praxisjogot az interneten, azóta jelentkezett is új háziorvos az abai praxisra,
aki megvenné a praxisjogot. Jegyző úrral utánanéztünk a törvényi, jogszabályi előírásoknak,
amennyiben előszerződés köttetik a praxisjog adás-vételére vonatkozóan, utána szükséges a
képviselő-testület hozzájárulása. Úgy tűnik, hogy napokon, vagy heteken belül ez az előszerződés
írásban is megkötésre kerül, és akkor egy rendkívüli ülés keretében a doktornővel és az új
orvossal közösen döntünk. Én már találkoztam azzal a személlyel, aki a praxisjogot meg kívánja
vásárolni. Jó hír a közösség számára, hogy nem kell azért aggódnunk, hogy betöltetlen marad az
abai körzet. Ez mind a betegek, mind a faluközösség számára megnyugtató hír.
Még egy fontos dologról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. Bár a médiában gyűrűznek
a trafik pályázatokkal kapcsolatos „bonyodalmak”, Aba számára megnyugtató fejleményekről
tudunk beszámolni. Abán az előírások szerint 3 trafikot lehet nyitni, a nyertes pályázók
mindhárman abaiak, Balogh Lászlóné, Vaskó Ferencné és Gottlóz Zsolt. Jó hír a közösségünk
számára, hogy helyi vállalkozók fogják kialakítani az abai trafikokat.
Május 1-jén ismét megtartjuk a Magisztrátus Napját, a programot és a meghívót már kiküldtük.
Bízunk benne, hogy sokan eljönnek, képviselőtársaimat is invitálnám, nagyon szép nap lesz,
gazdag programokkal, köztük az abai óvoda gyermekei ismét elő fogják adni nagysikerű
előadásukat igazságos Mátyás királyról, a Sárvíz Fúvószenekar is fel fog lépni, illetve -most már
mondhatom, hogy jóbarátaink- a Langaléta Garabonciások is ismét Abán lesznek, de nagyon
sok sport és egyéb vetélkedő is lesz, májfa állítás, és táncházzal zárjuk a napot. Kérem, hogy
minél többen legyünk ott a Millenniumi parkban.
Más kérdés, észrevétel nem lévén, megköszönöm képviselőtársaimnak a mai ülésen való
részvételét, ezennel az ülést bezárom.
k.m.f.
Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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