Iktatószám: P-498-13/2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. május 29. napján 16:30
órakor tartott nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Pőcze Ferenc alpolgármester
Kasó László, Mercsek György, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző
urat és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik
Bor József Dezső és Pukliné Tündik Tünde képviselőtársunk, akik jelezték, hogy
egyéb elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem tudnak részt venni. A mai testületi ülés
napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
1. Az Önkormányzati Kötvénykibocsátásáról Szóló Megállapodás módosítása
a részleges kormányzati adósságkonszolidáció feltételeinek megfelelően
2. Az Abai Gimnázium és Kollégium átszervezési koncepciójának
véleményezése
3. Beszámoló a gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 2012. évi ellátásáról
4. Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Köznevelési
Intézményi
Társulás
megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala
5. A járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás módosítása az
Abai Kormányablak kialakítása céljából
6. Beszámoló a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi tevékenységéről
7. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
8. Bejelentések
Zárt ülés
9. Beszámoló az Alba Airport 2012. évi tevékenységéről
10. Beszámoló a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ és
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
11. Beszámoló az Aba-Invest Kft. 2012. évi tevékenységéről
12. Beszámoló az Abaterm Kft. 2012. évi tevékenységéről, javaslat a Kft-ben
történő tőkeemelésre
Kérem a képviselő-testületet, hogy továbbá zárt ülés keretében tárgyaljuk meg az
abai háziorvosi körzet praxisjogának az eladását. Az előző testületi ülésen már szó
volt róla, dr. Barta Rita doktornőnek sikerült a praxisjogról szóló előszerződést
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megkötnie az orvosjelölttel, aki szeretne Abára költözni és háziorvosi tevékenységet
folytatni, mindketten 19:00 órára érkeznek meg.
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. Az Önkormányzati Kötvénykibocsátásáról Szóló Megállapodás módosítása
a részleges kormányzati adósságkonszolidáció feltételeinek megfelelően
Kossa Lajos polgármester:
Az előző testületi ülésünkön a képviselő-testület jóváhagyta azon előterjesztéseket,
amelyek szükségesek voltak a kormánydöntés végrehajtásához. Ez a kormánydöntés
arról szólt, hogy Aba adósságállományának 60%-át átvállalja a kormány, illetve ezen
összeg erejéig a bankoknak átutalja a támogatást. Képviselőtársaim kézhez kapták
azt a táblázatot, amely pontosan szerepelteti, hogy Aba milyen kormányzati
támogatásban részesült ezen adósságkonszolidáció keretében. A HYPO Bankkal
közösen kibocsátott kötvényünkből összesen 2.531.234 Eurót, az ERSTE Banknál az
adósságrendezés kapcsán még fennálló hitelből 3.392.380 Ft-ot, a Regionális
Fejlesztési Finanszírozó Zrt esetében 3.327.324 Ft-ot vállalt át a kormány, ezen
összegeket át is utalták a bankok, illetve a Zrt. számára. Összesen 744.042.921 Ft-ot
tett ki az a támogatás, amelyben az adósságkonszolidáció kapcsán Aba részesült a
kormány
részéről.
A
HYPO
Bank
elkészítette
az
önkormányzati
kötvénykibocsátásról szóló megállapodás módosítását az adósságkonszolidációnak
megfelelően. Kérem, hogy a határozati javaslatot hagyja jóvá a képviselő-testület,
amely értelmében a HYPO Bank a 2.527.695 Eurót előtörlesztésként fogadja el, ennyi
értékű kötvényünket törölnek. Jelentős mértékben csökken tehát a
kötvényállományunk, a megmaradó kötvényállományunk 1.678.405 Euró. Egyéb
tekintetben minden feltétel az adósságrendezési eljárás egyezségi megállapodásában
foglaltaknak megfelelően változatlan marad. 2015. december 31-ig csak kamatot kell
fizetni, amely EURIBOR+1%, 2016-2020. között egy csökkentett tőketörlesztés, 20202032. szeptember 30. között egyenlően elosztva negyedévente kell majd a
tőketörlesztést teljesítenünk. Jól látható az összegekből, hogy ezzel az
adósságkonszolidációval a kamatfizetés mértéke is néhány millió Ft lesz éves
szinten, a tőketörlesztés 2020-tól 20 millió Ft lesz évente, 2016-2020. között ennél
kisebb összeg. Ezek olyan összegek már, amelyeket egészen biztosan tud Aba
Nagyközség Önkormányzata az éves költségvetéséből biztosítani. Kérem a
képviselő-testületet, hogy a bank által előkészített megállapodás-módosítást hagyjuk
jóvá. Jegyző Úrral jövő hét kedden kell mennünk a KELER Zrt-hez, ahol az ezzel
kapcsolatos adminisztratív feladatokat is el fogjuk végezni. A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést, megadom a szót Mercsek Györgynek.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelettel
köszöntöm
képviselőtársaimat,
megjelent
vendégeinket.
A
kötvényállományunk nagymértékben csökkent, így az önkormányzat pénzügyi
helyzete jelentősen javult. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra
javasolja a megállapodás-módosítást.
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Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki az Önkormányzati Kötvénykibocsátásról Szóló Megállapodás
módosításával az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
29/2013. (V.29.) számú
Határozat

I.
I.

(Döntés kötvénysorosat adatváltoztatásáról)

KELETKEZTETÉS

Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 4/2007 (II.12.)
számú határozatával a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú
kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § c) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján zártkörű forgalombahozatal útján,
dematerializált formában önkormányzati kötvény kibocsátásáról döntött.
A HYPO NOE Gruppe Bank AG (korábbi nevén: Niederösterreichische
Landesbank-Hypothekenbank Aktiengesellschaft; székhely: Hypogasse 1., A3100 St. Pölten Ausztria; regisztrációs szám: FN 99073 x; adószám:
ATU15361203) és Aba Nagyközség Önkormányzata 2007. február 1. napján
kelt és 0180/2007. számú közjegyzői okirat I. részébe foglalt szerződéssel
megállapodást kötöttek (az „Önkormányzati Kötvénykibocsátásról Szóló
Megállapodás”) Aba Nagyközség Önkormányzata által kibocsátandó
önkormányzati kötvények lejegyzésének feltételeiről, és a kötvények
kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátásáról.
Aba Nagyközség Önkormányzata 2007. február 23. napján
(négymillió) darab, 1 (egy) euró névértéken, „Aba Önkormányzati
(a „Kötvény”) elnevezéssel, HU0000339551 ISIN azonosítóval
bocsátott ki. A Kötvények teljes névértékét a HYPO NOE Gruppe
jegyezte le.
II.

4.000.000
Kötvény”
Kötvényt
Bank AG

RÁBOCSÁTÁS

Az Aba Nagyközség Önkormányzata 2011. augusztus 12. napján a Fejér
Megyei Bíróságnál kezdeményezett, a Fejér Megyei Bíróság 2011. augusztus
19. napján az 1.Apk.07-11-000003/2. sz. végzésével elrendelt és Fejér Megyei
Bíróság 1.Apk.07-11-000003/15. sz. határozatával lezárt, a Cégközlönyben
2012. május 8. napján közzétett, az adósságrendezési eljárás jogerős
befejezésével
jogerőre
emelkedett
és
végrehajthatóvá
vált,
az
adósságrendezési eljárásban nyilvántartásba vett hitelezőkkel megkötött
egyezségi megállapodásban (az ”Egyezségi Megállapodás”) foglaltakra
tekintettel Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kormányrendelet 3. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 77/2012
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(VI.19.) számú határozatával döntött, hogy a Kötvénnyel összefüggő
kötelezettségek vonatkozásában rögzített új pénzügyi feltételek miatt
szükségessé
vált
a
Kötvények
darabszámának
és
kibocsátott
össznévértékének megemelése (a „Rábocsátás”), és a pénzügyi struktúra, így
különösen a Kötvénylejárat napjának, a Kötvénybeváltási (törlesztési)
feltételek, a Kötvénykamatláb mértékének Egyezségi Megállapodásban
rögzítettek szerinti módosítása.
Aba
Nagyközség
Önkormányzata
2012.
július
29-i
értéknappal
Rábocsátással 206.100,- (kettőszázhatezer - egyszáz) darab, 1 (egy) euró
névértéken, Kötvényt bocsátott ki. A Kötvény teljes rábocsátott névértékét a
HYPO NOE Gruppe Bank AG jegyezte le. A Kötvény sorozat össznévértéke a
Rábocsátással 4.206.100,-EUR azaz négymillió-kettőszázhatezer-egyszáz
euróra változott.
A HYPO NOE Gruppe Bank AG és Aba Nagyközség Önkormányzata 2012.
június 21. napján kelt és szerződéssel megállapodást kötöttek (az „ 1. S ZÁMÚ
MÓDOSÍTÓ

SZERZŐDÉS

ÖNKORMÁNYZATI

KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSRÓL

SZÓLÓ

MEGÁLLAPODÁSHOZ ”;

„Önkormányzati
Kötvénykibocsátásról
Szóló
Megállapodás” és „1. S ZÁMÚ MÓDOSÍTÓ SZERZŐDÉS ÖNKORMÁNYZATI
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSRÓL
SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁSHOZ ”együtt:
„Kötvény megállapodás”) a Rábocsátás lejegyzésének kondícióiról és feltételeiről.
III.

RÉSZLEGES TÖRLÉS

Aba Nagyközség Önkormányzata Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: „2012.
évi költségvetési törvény”) 76/C. § (1) bekezdése alapján 2012. december 12én fennálló adósságállománya és annak 2012. december 28-áig számított
járulékainak az 1172/2013. (IV.5.) Kormányhatározattal megállapított a
mértékének
megfelelő
összegű
törlesztési
célú
támogatásban
(a
továbbiakban: „Támogatás”) részesült.
A Támogatás alapján Aba
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kormányrendelet 3. §
c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján ezennel úgy dönt, hogy részleges
törlés formájában kezdeményezi a meglévő kötvény darabszám csökkentését
(a „Részleges törlés”) az alábbi feltételek szerint:
•

törölt össznévérték darabszám: 2.527.695,- azaz kettőmillió – ötszázhu szonhétezer - hatszázkilencvenöt darab

•

törölt össznévérték: 2.527.695,- EUR, azaz kettőmillió – ötszázhuszonhét ezer - hatszázkilencvenöt euró

A Kötvény össznévértéke a Részleges törlést követően 1.678.405,-EUR azaz
egymillió – hatszázhetvennyolcezer – négyszázöt euróra módosul.
A Részleges törlést követően beváltási (törlesztési) feltételek az alábbiak
szerint módosulnak:
Aba Nagyközség Önkormányzata
(i)

2015. december 31. napja és 2020. szeptember 30. napja közötti
időszakban minden beváltási (törlesztési) időpontban egy darab,
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1 EUR, azaz egy euró névértékű kötvény után 0,0095 EUR, azaz
kilencvenöt tízezred euró, mindösszesen 16.000,- EUR, azaz tizenhatezer euró;
(ii)

2020. december 31. napja és a 2032. szeptember 30. napja között
minden beváltási (törlesztési) időpontban, 1 EUR, azaz egy euró
névértékű kötvény után 0,0166 EUR, azaz egyszázhatvanhat tíz ezred euró, mindösszesen 27.805,- EUR, azaz huszonhét ezer-nyolcszázöt euró; és

(iii)

2032. december 31. napján 1 EUR, azaz egy euró névértékű köt vény után 0,0142 EUR, azaz egyszáznegyvenkettő tízezred euró,
mindösszesen 23.765,- EUR, azaz huszonháromezer – hétszázhatvanöt euró

összegű tőketörlesztő-részletet
részére, banki átutalás útján.

fizet

közvetlenül

a

kötvénytulajdonos

A Kötvény-megállapodás nem érintett rendelkezései változatlanul maradnak

II.

(Módosított információs összeállítás jóváhagyása)

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló
285/2001.
(XII.
26.)
számú
kormányrendelet
(a
továbbiakban:
Kormányrendelet) 8. § (1) bekezdésének megfelelően és összhangban a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 15.§-ban foglaltakkal ezennel a
HYPO NOE Gruppe Bank AG-ét (székhely: A-3100 St. Pölten, Hypogasse 1.,
cégjegyzékszám: FN 99073 x, adószám: ATU15361203) bízza meg az
önkormányzati kötvények részleges törlésével összefüggő forgalmazói
feladatok ellátásával, így különösen a Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése
szerinti információs összeállítás módosításával. Aba Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen
határozat 1. sz mellékletét képező, 2. Módosított Információs Összeállítás
Zártkörű
Forgalomba-hozatal
Útján
Megvalósult
Önkormányzati
Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot (a „2. Módosított
Információs Összeállítás”). A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben
felkéri Kossa Lajos polgármester urat és Nagy András Botond jegyző urat,
hogy a 2. Módosított Információs Összeállítást Aba Nagyközség
Önkormányzatának nevében aláírja és azt a HYPO NOE Gruppe Bank AG,
mint kizárólagos érdekelt kötvényvásárló részére a Kormányrendelet 8. § (3)
bekezdésének megfelelően átadja.

III.

(Felhatalmazás képviseletre)

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza és
felkéri Kossa Lajos polgármester urat és Nagy András Botond jegyző urat, hogy
az „Aba Önkormányzati Kötvény” elnevezésű, HU0000339551 ISIN
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azonosítóval kibocsátott Kötvény - Részleges törléssel összefüggő módosításával kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot
(i)
bármely földhivatal, így különösen, de nem kizárólag a Székesfe hérvári Körzeti Földhivatal, közjegyző vagy más hatóság előtti
eljárásban Aba Nagyközség Önkormányzatának nevében írásban
és szóban megtegye, ide értve a kapcsolódó szerződéseket is (így
különösen, de nem kizárólag a Kötvény-megállapodás és az abban hivatkozott bármely megállapodás vagy nyilatkozat, továbbá ingatlan-jelzálogszerződés és/vagy egyéb biztosítéki szerző dés) akár közjegyzői okirati, akár magánokirati formában törté nő aláírását Aba Nagyközség Önkormányzata nevében, és
(ii)
a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. („KELER”)
közreműködésével lefolytatásra kerülő eljárás keretében Aba
Nagyközség Önkormányzatának nevében megtegye, ide értve kü lönösen, de nem kizárólag a dematerializált okirat módosításá nak aláírását.

2. Az Abai Gimnázium
véleményezése

és

Kollégium

átszervezési

koncepciójának

Kossa Lajos polgármester:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületétől kaptunk
egy előterjesztést, a törvény szerint a képviselő-testületnek is véleményezési joga van
az abban szerelő kérdésekben. A gimnázium alapító okiratának a módosításáról van
szó, amelynek Abai Gimnázium és Kollégium a hivatalos elnevezése. A kollégium
gyakorlatilag a megalakulás óta nem működik, és nem is tervezi a gimnázium, ezért
a KIK az alapító okiratot módosíttatni szeretné azzal, hogy a gimnázium
elnevezéséből törli a kollégiumot. A mi oldalunkról is egyértelműen támogatható ez
a kérés, ugyanis a Hazatalálás Alapítvány által működtetett ifjúsági szállón keresztül
oldja meg a gimnázium a vidéki gyermekek elhelyezését. A másik változás a
működés helyére vonatkozik, 8217 Aba, Kisfaludy u. 12/C. címen van a gimnázium
telephelye, továbbá a gimnázium elnevezésére érkezett javaslat. A javaslat a
gimnázium diákjaitól, dolgozóitól és a szülői munkaközösségtől indult ki, szeretnék,
ha a gimnázium neve Atilla király Gimnázium lenne. A KIK ezt elfogadta, és így
szeretné felterjeszteni a döntéshozók felé, ebben is kéri a képviselő-testületünk
véleményét. Csatoltuk az érintettek, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség
és a tantestület véleményét is. A KIK előterjesztésével kapcsolatban annyi
észrevételünk van, mivel ők két t-vel és egy l-lel tervezték felterjeszteni az
elnevezést, mi azt szeretnénk kérni, és ezt kérjük a képviselő-testülettől is, hogy a
régi magyaros elnevezéssel egy t-vel és két l-lel kérjük a gimnázium nevének Atilla
király Gimnáziummá történő változtatását. Megkérem Szilasy György igazgató urat,
szóljon néhány szót arról, miért szeretnék, hogy az abai gimnázium neve Atilla Király
Gimnázium legyen.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
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Atillát, a hunok legjelentősebb királyaként tartják számon, s talán megérett az idő
arra, hogy az ő személyét is megfelelő helyre tegyük. Nem akarok hosszas előadást
tartani arról, hogy ki volt ő, de annyit azért jeleznék, hogy nyugaton is átértékelték
azt a tevékenységet, amelyet ő végzett. Amit a középkorban az annales írók írtak róla,
nagyrészt téves információkon vagy tudatos ferdítéseken alapult. Egy igen nagy
műveltségű, több nyelvet beszélő, katonai szempontból utánozhatatlan tehetségű
emberről van szó. Bárhol a világban, bármilyen iskolának olyan példaképe lehet, ha
a diákok követik az életmódját, erkölcsileg magasabb szintre kerül az a közösség,
amely ezt felvállalja. Úgy gondolom, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ nincs ellene a dolognak. A nevét a berögzött automatizmus alapján írták a
felterjesztésben két t-vel és egy l-lel. A régi magyar helyesírást szeretnénk követni, a
keresztény névtárban is szerepel ez a változat. Utána olvastam, egyre többen ezt a
névváltozatot adják a gyermekeiknek. A diákjaink már foglalkoznak Atilla
történetével, remélem, hogy az iskolánk szellemiségében is meghatározó erőként fog
ez szerepelni. Amikor a gimnáziumot alapítottuk, egy Atilla királlyal kapcsolatos
rajz- és irodalmi pályázatot írtunk ki, amelyre nagyon szép művek érkeztek. Kérem a
képviselő-testületet, hogy támogassa a változtatást, annak tudatában, hogy nekünk
csak véleményezési jogunk van.

Kossa Lajos polgármester:
Nagyon örülök annak, hogy éppen ebben az évben került ez a kérdés napirendre, és
örülök annak is, hogy a Székesfehérvári Tankerület támogatólag terjeszti fel. Ez egy
nagyon fontos lépés. Képviselőtársaimnak egy anyagot is kiküldtünk, 2012-ben jelent
meg Cey-Bert Róbert Gyula: Atilla a hun üzenet című könyve. Ez a könyv nagyon
komoly áttörés Atilla történetében. Ennek a könyvnek a végén több külföldi író,
történész is nyilatkozik Atilláról, a könyvről, és úgy van, ahogy igazgató úr mondta,
hogy már nyugaton is, így Amerikában is átértékelődött Atillával kapcsolatban sok
minden. Maga a könyv és az előszavában található gondolatok is nagyon fontosak,
ajánlom mindenkinek. Ebben a könyvben pontosan le van írva, miből ered az Atilla
név. Abán már van tér elnevezve Atilláról, az Etele tér. Bár nem tudjuk, hogy az
őseink miért adták ennek a térnek ezt a nevet, biztos, hogy nem véletlen. Mátyás
király emlékévet ülünk Abán, ezen kívül a kun és a besenyő múltunkat kívánjuk
éleszteni, erősíteni. Azt tudni kell mindenkinek, hogy mind a kunok, mind a
besenyők azon türk népcsoportokhoz tartoznak, ahová a hunok is. Így kötődik Atilla
király Abához, másrészt Mátyás királyt kortársai II. Atilla királyként emlegették,
tehát ez a javaslat Aba múltjához, történelmi örökségéhez is kapcsolódik, ezért
kérem a képviselő-testület tagjait, támogassuk, hogy a gimnázium Atilla király
Gimnázium legyen.
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Biztossága is tárgyalta az előterjesztést,
azt elfogadásra javasolják.
Kasó László képviselő:
A magam részéről támogatom a változtatásokat. Az előterjesztésben szerepel, hogy
május 20-a a vélemény kialakításának a legkésőbbi határideje. Nem baj, hogy később
tárgyaltuk?
Kossa Lajos polgármester:
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Nem, ugyanis csatoltam azt a levelet is, amely arról szól, hogy polgármesterként
támogatom a módosítást, és jeleztem azt is, hogy ez a képviselő-testület hatásköre,
amelyet a május végi ülésen tudunk tárgyalni. Holnap el fogjuk küldeni a testületi
határozatot is, és még figyelembe tudják venni.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Mi már elküldtük a szülői szervezet, a diákönkormányzat és a tanári közösség
véleményét, az megérkezett időben.
Kossa Lajos polgármester:
A testület véleményét is be fogják fogadni.
Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
A határozati javaslat a következő:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosítással
együtt egyetért az Abai Gimnázium és Kollégiumra vonatkozó intézményátszervezési javaslattal:
2. A választott név: ATILLA KIRÁLY GIMNÁZIUM
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületét.
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
30/2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosítással
együtt egyetért az Abai Gimnázium és Kollégiumra vonatkozó intézményátszervezési javaslattal:
2. A választott név: ATILLA KIRÁLY GIMNÁZIUM
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületét.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
3.

Beszámoló a gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 2012. évi ellátásáról
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Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület, tisztelt megjelentek. A gyermekvédelmi törvény írja elő
számunkra, hogy a tavalyi évre vonatkozóan átfogó értékelést kell készítenünk a
gyermekvédelem területén tett intézkedésekről, melyet az idei évben is
kiegészítettünk a Jobb Otthon Alapítvány beszámolójával.
A kormányrendelet
előírja, hogy milyen szerkezeti felépítése legyen ennek az értékelésnek, zömmel
statisztikai adatokat tartalmaz, milyen ellátásokat biztosított az önkormányzat,
ezeket milyen formában tette. Míg a tavalyi évben a gyermekvédelem területén,
tehát a védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családi pótlék felfüggesztése
és iskolai hiányzások ügyében a jegyző járt el, ez idén január 1-jétől változott és a
Székesfehérvári Járási Hivatal illetékességébe került át.
Kossa Lajos polgármester:
A Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, Varga Istvánnénak adom meg a szót.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt vendégek. A Szociális Bizottság tárgyalta az átfogó
értékelést és elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a gyermekjóléti alapszolgáltatások 2012. évi ellátásról szóló
beszámolót és átfogó értékelést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
31/2013. (V.29.) számú
Határozata
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jobb Otthon Alapítvány
gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló beszámolóját és Aba Nagyközség Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

4. Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Köznevelési
Intézményi
megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Társulás

Kossa Lajos elnök:
Az előző testületi ülésen meghoztuk az elvi döntésünket arra vonatkozóan, hogy a
Perkáta-Nagykarácsony-Aba Köznevelési Intézményi Társulást közös akaratunkból
megszüntetjük, mivel okafogyottá vált, jelenleg csak az óvodák tartoznak a
fennhatósága alá, illetve nincs plusz normatíva, amely igényelné ezt az
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együttműködést. Az ebben résztvevő önkormányzatok egyöntetűen jelezték, hogy a
társulást szüntessük meg 2013. július 1-jével. Újra önálló intézménnyé fog válni az
abai óvoda, ezzel kapcsolatban -ahogy a testület döntöttPintérné dr. Szekerczés
Anna ügyvéd asszonyt bíztuk meg, hogy a szükséges előterjesztéseket készítse el,
ezeket képviselőtársaim kézhez kapták. Megkérem jegyző urat, hogy sorolja azon
döntéseket, amelyeket meg kell hoznunk a mai napon annak érdekében, hogy az
intézmény működése zökkenőmentes legyen az elkövetkezendő hónapokban.
Nagy András Botond jegyző:
Több döntést is meg kell hoznia a testületnek, hogy a kincstári bejegyzés és a
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás megszűnése jogszerű legyen:
A) határozati javaslat: megszűnéssel kapcsolatos elszámolás jóváhagyása
Az elszámolás Perkáta Nagyközség Önkormányzatával, mint gesztor
önkormányzattal történne meg. A határozati javaslatban szerepel, hogy melyek azok
a pénzügyi, technikai dolgok, amelyeket nekünk le kell folytatni. Erre 2013.
augusztus 31-ig van lehetőségünk. Az A) határozati javaslat 2. számú melléklete a
felek közötti elszámolásról szóló megállapodás.
B) határozati javaslat: a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása
Mivel a perkátai társulásban tagóvoda volt az abai óvoda, ezért szükséges, mint
önálló intézmény, egy új alapító okirat kiadása.
C) határozati javaslat: a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
Mivel az óvoda nem önállóan működő és gazdálkodó, hanem csak önállóan működő
költségvetési szerv lesz, annak intézménygazdálkodási, pénzügyi feladatait a
polgármesteri hivatal fogja ellátni, ezért szükséges a hivatal alapító okiratának
módosítása. A C) határozati javaslat 1. számú melléklete az alapítói okirat.
D) határozati javaslat: megbízás óvodavezetői beosztás ellátására
Mivel megszűnik a társulás, az új költségvetési szerv alapításakor újra ki kell írni a
pályázatot a vezetői álláshelyre. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy egy évre
megbízzuk a jelenlegi óvodavezető asszonyt azzal, hogy a pályázati eljárás
lefolytatásáig a Hétszínvirág Óvoda vezetői feladatait ellássa, 2013. július 1-jétől
2014. június 30-ig. Az önkormányzatnak ezen időszak alatt lehetősége van a
pályázati eljárás lefolytatására.
E) határozati javaslat: pályázati felhívás közzététele
A határozati javaslatban szereplő pályázati felhívást fogjuk megjelenteni az Oktatási
és Kulturális Közlönyben, illetve a Nemzeti Közigazgatási Intézet (közigállás)
honlapon. Annyival egészíteném ki ezt a határozati javaslatot, hogy a megbízás
időtartama 5 évre, 2014. július 01-jétől 2019. június 30-ig szólna. A pályázatok
benyújtási határideje: 2013. október 31. A képviselő-testület 2014. március 31-ig
hozná meg a döntését, az állás 2014. július 1-jétől tölthető be. Ezt a pályázati kiírást a
hónap végéig a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Oktatási és
Kulturális Közlönyben, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé kell
tennünk.
Kossa Lajos polgármester:
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Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Biztossága tárgyalta az előterjesztést, a
határozati javaslatoknak megfelelően támogatja. Ezen kívül megtárgyalta a
Hétszínvirág Óvoda szülői munkaközössége, az intézményi alkalmazotti közösség, a
pedagógus szakszervezet és a közalkalmazotti tanács is, valamennyien támogatják
az átszervezéssel kapcsolatos határozati javaslatokat, előterjesztéseket.
Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Varga Istvánné képviselő, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának meg kell köszönnünk, hogy az elmúlt két
évben a társulás fogadta Aba Nagyközség Önkormányzatának két intézményét, jó
együttműködést alakítottunk ki. A szétválással az ott dolgozók és a szülők is jobban
magukénak érzik az óvodát, hiszen fenntartója az önkormányzatunk lesz. Úgy
gondolom bölcsen döntöttünk. Szeretném, ha polgármester úr egy köszönőlevéllel
-nyilván az alkalmazottak közössége is megtesziélne Perkáta Nagyközség
Önkormányzata felé, illetve az ÁMK vezetője felé.
Kossa Lajos polgármester:
Ezt már többször megtettem, és teljes mértékben egyetértek, hogy ezt nem lehet
elégszer megköszönni Perkáta Nagyközség Önkormányzatának, de természetesen
Nagykarácsony Község Képviselő-testületének a támogatása is kellett ahhoz, hogy
annak idején csatlakozni tudtunk ehhez az intézményi társuláshoz. Ezzel a
társulással Perkátának és Nagykarácsonynak köszönhetően sok tíz millió Ft plusz
bevételhez jutott mind az óvodánk, mind pedig az általános iskolánk. Bár jogilag
nem önálló intézmény volt az abai óvoda, úgy gondolom, hogy ebből sem az ott
dolgozók, sem a szülők, sem pedig a gyermekek nem vettek észre semmit,
zökkenőmentesen tudtuk biztosítani a plusz normatíva által az óvoda működését.
Egy fejezet lezárul, jogilag elszakadunk Perkátától és Nagykarácsonytól, de én a
köszönet mellett azt is szeretném kifejezni mindkét képviselő-testület és
önkormányzat felé, hogy ez az együttműködés továbbra is fennmaradjon, és azokat a
hasznos tapasztalatokat, amelyeket közösen szereztünk, a jövőben is tudjuk
hasznosítani.
Természetesen köszönöm a képviselő-testületnek, az intézmény vezetőjének és az ott
dolgozóknak a támogatását is, nagyon komoly együttműködés kellett mindenki
részéről, hogy a társulás megvalósuljon. Több mint 100 millió Ft-ban mérhető az a
plusz bevétel az óvoda és az általános iskola esetében, amely az önkormányzatot
megillette.
A) határozati javaslat: Perkáta-Nagykarácsony-Aba Köznevelési Intézményi
Társulás megszűntésére s azzal kapcsolatos elszámolásra vonatkozik.
Aki a határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
32/2013. (V.29.) számú
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Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „PerkátaNagykarácsony- Aba Köznevelési Intézményi Társulás megszűnésére s azzal
kapcsolatos elszámolásra” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi
döntéseket hozza:
I.
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Nagykarácsony Község
Önkormányzata Képviselőtestületével és Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületével közösen dönt arról, hogy a Perkáta- Nagykarácsony- Aba
Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Megállapodását a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
146. § (1) bekezdése
alapján 2013. június 30-napjáig felülvizsgálni nem kívánják, mely által az
Intézményi Társulás 2013. június 30-napjával megszűnik.
II.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Nagykarácsony Község
Önkormányzata Képviselőtestülete és Aba Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete a Társulási Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódóan az
alábbiakról állapodnak meg:
1. A Perkáta- Nagykarácsony- Aba Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése
alapján a Társulás keretében fenntartott:
1.1. Perkáta - Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központból annak
Örökzöld Tagóvodája és Hétszínvirág Tagóvodája külön-külön 2013. július
1-i hatállyal az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1)
bekezdése alapján kiválik,
1.2. a Örökzöld Tagóvoda általános jogutódja Nagykarácsony Község
Önkormányzata Képviselőtestülete által alapított Nagykarácsonyi
Örökzöld Óvoda, melynek székhelye 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz.
1.3.míg a Hétszínvirág Tagóvoda általános jogutódja Aba Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestülete által alapított Abai Hétszínvirág
Óvoda, melynek székhelye 8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz.
2.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete rögzíti, hogy:
2.1. A Perkáta - Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központot az 1.
pontban foglaltakra tekintettel átszervezi, melyre vonatkozó Alapító
Okirat módosítását külön határozattal adja ki.
2.2. A társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben
ezáltal egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn:
2.2.1. a Perkáta - Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ
keretében működő Szivárvány Óvoda intézményegysége elhelyezését
biztosító perkátai 667/2 hrsz-ú, 667/3 hrsz-ú, 1122/1 hrsz-ú
ingatlanok, továbbá a József Attila Nagyközségi Könyvtár és
Művelődési Ház – s a konyha – elhelyezését biztosító perkátai 1104
hrsz-ú ingatlan, s a bennük lévő ingóságok tulajdonjoga Perkáta
Oldal: 12 / 40

Nagyközség Önkormányzatát,
2.2.2. a Örökzöld Tagóvoda elhelyezését biztosító nagykarácsonyi 549
hrsz-ú, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz. alatti ingatlan s a benne
lévő
ingóságok
tulajdonjoga
Nagykarácsony
Község
Önkormányzatát,
2.2.3. a Hétszínvirág Tagóvoda elhelyezését biztosító abai 307 hrsz-ú, 8127
Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok
tulajdonjoga Aba Nagyközség Önkormányzatát
illetik meg.
2.3. A Perkáta - Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ Örökzöld
Tagóvodájában foglalkoztatott 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő
élelmezésvezető, 2 fő konyhai dolgozó munkakörű közalkalmazott
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3)
bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I.
törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói jogutódlással
történő továbbfoglalkoztatásról Nagykarácsony Község Önkormányzata
Képviselőtestülete gondoskodik az általa alapított Nagykarácsonyi
Örökzöld Óvoda helyi önkormányzati költségvetési szerv keretében.
2.4. A Perkáta - Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ
Hétszínvirág Tagóvodájában foglalkoztatott 15 fő óvodapedagógus, 8 fő
dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó, 2 fő konyhai dolgozó munkakörű
közalkalmazott „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvéről”
szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói
jogutódlással
történő
továbbfoglalkoztatásról
Aba
Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik az általa alapított Abai
Hétszínvirág Óvoda helyi önkormányzati költségvetési szerv keretében.
3.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Perkáta Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ irányító szerve a
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 2.
számú melléklete kiegészítő szabályok 2. c) pontja 2. alpontja alapján:
3.1. Az óvodai feladat Nagykarácsony Község és Aba Nagyközség közigazgatási
területére
kiterjedő
átadás-átvételét
–
Nagykarácsony
Község
Önkormányzatával és Aba Nagyközség Önkormányzatával együttműködve
– 2013. június 15-napjáig a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére bejelenti,
3.2. s az Örökzöld Tagóvoda, továbbá a Hétszínvirág Tagóvoda tekintetében
igényelt a 2. számú melléklet II/1., II/2., II/3. b), II/4. pontjában
meghatározott állami költségvetési támogatás 2013. július és augusztus
hónapokra járó összegét – annak folyósítását követő 5 banki napon belüli
utalással
- Nagykarácsony Község Önkormányzata, továbbá Aba
Nagyközség Önkormányzata részére átadja.

4.

A társult Képviselőtestületek a Társulás 2013. június 30-napjáig tartó működése
időpontját követően a Perkáta - Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési
Központ 2013. június 30-napjáig keletkezett működési, fenntartási költségei
ismeretében egymással elszámolnak.
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4.1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy az
Intézményt érintő 2013. június 30-napjáig terjedő elszámolást elkészíti, s
azt Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete, továbbá
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete részére 2013.
augusztus 31-napjáig megküldi.
4.2. Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete, továbbá Aba
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az elszámolást soron
következő ülésükön, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják, s annak
elfogadása tekintetében döntést hoznak.
Amennyiben határidőn belül Nagykarácsony Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
és/vagy
Aba
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete döntést nem hoz az részéről/részükről elfogadottnak
tekintendő.
4.3. Az elszámolás 4.1. és 4.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül:
4.3.1. Nagykarácsony Község Önkormányzata és Aba Nagyközség
Önkormányzata a székhely Önkormányzat felé esetlegesen fennálló
összegszerűen megállapított tartozását átutalással teljesíti,
4.3.2. avagy Perkáta Nagyközség Önkormányzata Nagykarácsony Község
Önkormányzata és/vagy Aba Nagyközség Önkormányzata
túlfizetése esetén a többletösszeget szintén utalással az érintett
Önkormányzat(ok) részére visszafizeti.
5.

Amennyiben az Közoktatási Intézményi Társulás fennállásának időtartama
alatt a társult Önkormányzatok közös óvodai feladatellátásához
kapcsolódóan állami költségvetési jogosulatlan igénybevétel történt, úgy annak
jogerős megállapítását követően az érintett Önkormányzatok annak
jogkövetkezményei viselése tekintetében egyeztetnek és az esetleges
visszafizetési kötelezettséget érintettségük arányában viselik.

6.

A Társulási Megállapodás megszűnésével s az elszámolással kapcsolatos
költségeket a társult Önkormányzatok közösen viselik, azzal hogy a Perkáta Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ átszervezésével
kapcsolatos
költségeket
Perkáta
Nagyközség
Önkormányzata,
a
Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó
intézkedés meghozatalával kapcsolatos költség Nagykarácsony Község
Önkormányzatát, míg az Abai Hétszínvirág Óvoda alapításával s valamennyi
ahhoz kapcsolódó intézkedés meghozatalával kapcsolatos költség Aba
Nagyközség Önkormányzatát terheli.
III.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a II. pontban foglalt
tartalommal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével létrejövő,
az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodás aláírására s annak az
óvodai-nevelési feladat átadás-átvételére tekintettel történő a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére való megküldésére.
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Felelős:

Kossa Lajos
polgármester

Határidő:

legkésőbb 2013. június 15.
IV.

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy – a Perkáta- Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ vezetőjével együttműködve az Mt. 37. §-38.§-ban foglaltak szerint a Perkáta - Nagykarácsony – Aba Általános
Művelődési
Központ
Hétszínvirág
Tagóvodájában
foglalkoztatott
közalkalmazottakat a munkáltató személyében bekövetkező változásról, mint
átvevő munkáltató alapítója tájékoztatja.
B) határozati javaslat: a Hétszínvirág óvoda alapító okiratát tartalmazza.
Aki az alapító okirattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje
fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
33 /2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az „Abai Hétszínvirág Óvoda Alapító Okirata megállapítására s kiadására” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Abai Hétszínvirág Óvoda
Alapító Okiratát 2013. július 1-i hatállyal az alábbi tartalommal adja ki:
Abai Hétszínvirág Óvoda
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint alapító és irányító szerv „a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában, s az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII 31.)
Kormányrendelet 5. §-ában s a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében foglalt tartalommal az Abai Hétszínvirág Óvoda – mint
helyi önkormányzati költségvetési szerv - Alapító Okiratát 2013. július 1-jei hatálylyal az alábbiakban állapítja meg:
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1.

A költségvetési szerv neve:

Abai Hétszínvirág Óvoda

2.

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Aba Nagyközség
Képviselőtestülete
számú határozata

3.

A költségvetési szerv székhelye:

4.

A költségvetési szerv közvetlen jogelődje, s alapítása módja:

5.

Önkormányzata
33/2013. (V.29.)

8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105.

4.1. Közvetlen jogelődje:

Perkáta- Nagykarácsony- Aba Általános Művelődési Központ
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.
melynek Tagóvodájaként működött a
Hétszínvirág Tagóvoda.

4.2. Alapítása módja:

A Perkáta- Nagykarácsony- Aba Általános Művelődési Központból a
Hétszínvirág Tagóvoda Áht. 8. § (3)
bekezdése szerinti kiválásával jön
létre az Abai Hétszínvirág Óvoda.

A költségvetési szerv alapító, fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Aba Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete
8127 Aba, Rákóczi u. 12.

6.

A költségvetési szerv típusa: köznevelési intézmény: Óvoda
6.1. Óvodai csoportok száma:
7
6.2. A felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 175 gyermek

7.

A költségvetési szerv működési területe:
Aba Nagyközség Önkormányzata
teljes közigazgatási területe.

8.

A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő, az
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló adószámmal s pénzintézeti számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.
A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel és költségvetési beszámolóval rendelkezik, mely Aba Nagyközség Önkormányza-
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ta költségvetési, illetőleg zárszámadási rendeletébe épül be.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – az Abai
Polgármesteri Hivatal látja el.
9.

A költségvetési szerv jogszabály által meghatározott közfeladata:
A „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, s a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 1.a) pontja és 8. §-a
szerinti óvodai nevelési feladatok ellátása.

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8510’08 Iskolai előkészítő oktatás

10.2. Szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

10.3. Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
Megnevezés
10.3.1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak
.
komplex támogatása
10.3.2
Óvodai nevelés, ellátás
.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői szakvéleménye alapján moz10.3.3
gásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogya.
tékos, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral, (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral) küzd.
10.3.4 Óvodai intézményi étkeztetés
.
10.3.5 Munkahelyi étkeztetés
.
11. A költségvetési szerv vezetője:
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Szakfeladat száma
851000
851011

851012

562912
562917

Az óvodavezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Aba Nagyközség Önkormányzata
Polgármestere.
Az Abai Hétszínvirág Óvodát az óvodavezető képviseli.
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.
12.2. További jogviszonyokra a „Polgári törvénykönyvről” szóló mindenkor
hatályos törvényi rendelkezések az irányadóak.
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
13.1. Az abai 307 hrsz-ú, 8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz. alatti ingatlan, s a
benne lévő berendezési felszerelési tárgyak, ingóságok.
13.2. A költségvetési szerv által használt, 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne
lévő berendezések, ingóságok –Aba Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak, melyekre nézve a költségvetési szervet térítésmentes használati jog illeti meg.
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat – Aba Nagyközség Önkormányzata mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint - az óvodai
nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el,
és nem terhelheti meg azokat, a vagyon feletti rendelkezési jogot Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestület gyakorolja.
15. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.
II.
1.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Abai Hétszínvirág Óvoda
Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a
törzskönyvi nyilvántartásba történő 2013. július 1-jei hatályú bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg.
Felelős:

Kossa Lajos
polgármester
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Határidő:
2.

döntést követő 8 nap

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Abai Hétszínvirág Óvoda
Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos
polgármester
2013. június 30.

C) határozati javaslat: az abai polgármesteri hivatal alapító okiratának a
módosítását tartalmazza.
Aki az alapító okirattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje
fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
34/2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri
Hivatal Aba Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, melynek
alapján az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal Aba Alapító Okiratát módosító Okirat tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
POLGÁRMESTERI HIVATAL ABA ALAPÍTÓ OKIRATÁT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Aba
Alapító Okiratát 2013. július 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat bevezetője hatályát veszti, helyébe az alábbi bevezető lép:
„Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyarország
helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §ában foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:”
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2.

Az Alapító Okirat 1. pontjában a költségvetési szerv megnevezése „Polgármesteri Hivatal Aba” megnevezésről „Abai Polgármesteri Hivatal” megnevezésre módosul.

3.

Az Alapító Okirat 5. pontja a „költségvetési szerv” mondatrészt követően kiegészül az „alapító és” mondatrésszel.

4.

Az Alapító Okirat 7. pont második és harmadik francia bekezdése hatályát
veszti.

5.

Az Alapító Okirat 8. pontja szövegezése „A költségvetési szervet a jegyző vezeti.” mondatot követően hatályát veszti, helyébe az alábbi pontok lépnek:
„8.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A Jegyző
kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi
CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében rögzíti, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.
8.2. A Jegyzőt Aba Nagyközség Önkormányzata polgármestere, mint munkáltatói jogkör gyakorlója nevezi ki. A kinevezés határozatlan időre szól. „

6.

Az Alapító Okirat 9. pontja szövegezése 9.1. pont számozást nyer, mely az
„önállóan működő és gazdálkodó” mondatrészt követően kiegészül „az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló
bérgazdálkodási jogkörrel, önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkező helyi önkormányzati” mondatrésszel, továbbá a 9. pont kiegészül az
alábbi 9.2. ponttal:
„9.2.Az Abai Polgármesteri Hivatal – munkamegosztási megállapodás alapján
– ellátja az Abai Hétszínvirág Óvoda – melynek székhelye: 8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz. - helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi –
gazdálkodási feladatait.”

7.

Az Alapító Okirat 10. pont első bekezdése hatályát veszti, továbbá aláhúzott
alcímei 10.1-10.3. pont számozást nyernek.

8.

Az Alapító Okirat 11. pont címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe
az alábbi szövegezés lép:
„A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. –
Mötv. –84.§(1) bekezdése alapján Aba Nagyközség Önkormányzat működésével, valamint az Önkormányzat polgármestere, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”
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9.

Az Alapító Okirat 12. pont címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe
az alábbi 12.1.-12.3. pontok lépnek:
„12.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX.
törvény – Kttv. – rendelkezései az irányadók.
12.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain
túlmenően „a Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései is alkalmazandók.
12.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a
Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

10.

Az Alapító Okirat 14. pontja „Polgármesteri Hivatal” mondatrésze hatályát
veszti, helyébe „költségvetési szerv az elhelyezését biztosító ingatlan és a benne lévő ingóságok, mint „ mondatrész lép, egyidejűleg a „vagyona felett” mondatrészt követően kiegészül a „térítésmentes” mondatésszel, s a 14. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:
„A vagyon feletti rendelkezési jog Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületét illeti meg. „

11.

Az Alapító Okirat 15. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„A 2013. július 1-jei hatályú módosítást jóváhagyó s azzal egységes szerkezetbe foglaló határozat száma:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
34/2013. (V. 29.) számú határozata. „
II.

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal Aba Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
III.
1.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Aba
Alapító Okiratának módosítását, továbbá az Abai Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére a változások
átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban
a módosítások bejegyzését.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos
polgármester
döntést követő 8 nap.
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2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármester az Abai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:

Kossa Lajos
polgármester

Határidő:

2013. június 30.

D) határozati javaslat: a Hétszínvirág Óvoda vezetésével, intézményvezetői
feladatainak 2013. július 1. napjától 2014. június 30. napjáig Varga Istvánnét
bízzuk meg, a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése fennáll, fizetése az
eddigieknek megfelelően kerül megállapításra.
Aki a javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
35/2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetői beosztása ellátása megbízására vonatkozó előterjesztést,
melynek alapján az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselőtestület a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet
(17) és (18) bekezdésében foglaltak szerint az Abai Hétszínvirág Óvoda – új köznevelési intézmény alapítása időpontjától, azaz 2013. július 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői pályázat elbírálása időpontjáig, de legkésőbb 2014. június
30-napjáig – az intézményvezetői feladatok ellátásával
Varga Istvánné Asszonyt
bízza meg, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése – a
munkáltatói jogutódlásra tekintettel – változatlanul fennáll. A Képviselőtestület a
megbízott vezető illetményét 284.400,-Ft-ban határozza meg, a vezetői pótlék
összegét a Kjt. 70. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pótlékalap 230 százalékában
határozza meg (46.000,-Ft). Kereset kiegészítését 10.000,-Ft összegben határozza
meg. Járandósága összesen: 340.400,-Ft.
2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Kossa Lajos
polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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D) határozati javaslat: óvodavezetői beosztás ellátásra vonatkozó pályázati kiírás.
Képviselőtársaim az ülés előtt kapták kézhez jegyző úr által pontosított, dátumokkal
ellátott határozati javaslatot. A vezetői megbízás, amelyre a pályázat vonatkozik
2014. július 1-jétől 2019. június 30-ig fog szólni, a pályázat benyújtásának a
határideje: 2103. október 31., a pályázat elbírálás határideje: 2014. március 30. Aki a
pályázati felhívással egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
36/2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az Abai Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet az Abai Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbiak szerint:
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Abai Hétszínvirág Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. július
01-től 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8127 Aba, Dózsa György u. 105. sz.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Abai Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992. (X.
8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
• magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
• vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai életrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget
igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata,
• közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
• szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
• amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre
irányuló írásbeli nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2014. július 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kossa Lajos Aba Nagyközség Önkormányzata Polgármestere nyújt, a 22/430-002-os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak az Aba Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi u. 12.sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás
megnevezését: óvodavezető.
• Személyesen: Kossa Lajos Polgármester, 8127 Aba, Rákóczi u. 12. sz.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben s a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ában s a 138/1992.
(X.8.) Korm. rendelet
5.§-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus
munkakörre szól.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• Abai Polgármesteri Hivatal - 2013. július 15.
2. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzététele érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: folyamatos

5. A járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás módosítása az
Abai Kormányablak kialakítása céljából
Kossa Lajos polgármester:
A Fejér Megyei Kormányhivatallal korábban megállapodást kötöttünk az
okmányiroda helyiségeire vonatkozóan, illetve a Székesfehérvári Járási Hivatal
kirendeltségének az elhelyezésével kapcsolatban. Ennek a megállapodásnak a
módosítását kezdeményezte a Fejér Megyei Kormányhivatal. 2013. október 1-jétől
Abán is szeretnék elindítani a kormányablakot, és mindazon szolgáltatásokat,
amelyek ezen keresztül országszerte elérhetőek lesznek. Felméréseket végeztek,
melyek alapján a kormányhivatal az eddigi megállapodás módosítását kéri, ennek a
lényege, hogy az okmányirodai helyiségeken túl további helyiségeket kérnek ahhoz,
hogy a kormányablak kialakításra kerülhessen, konkrétan az okmányirodai
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helyiségek mögött lévő négy önkormányzati irodát is használatba kéri a
kormányhivatal. Képviselőtársaim kézhez kapták azt az engedélyezési tervet is,
amely a kormányablak kialakítása kapcsán az átalakításokat tartalmazza. Nagyon
komoly átalakítások várhatók a földszinten, mivel egységes látványelemekkel
fognak megjelenni a kormányablakok, függetlenül attól, hogy egy viszonylag
modern épületről van szó, jelentős belső átalakítások fognak történni, a
kormányablak négy ügyintézői hellyel fog működni, teljesen el fogják választani a
polgármesteri hivatal egyéb helyiségeitől. A kormányablakon belül további
helyiségeket kívánnak kialakítani, ahol a dolgozók a háttérmunkát tudják végezni,
ezért van szükség az okmányiroda mögötti 4 további helyiségre is. Légkondicionált
helyiségek lesznek és új bútorzatot fog kapni. Az előtértben található női mosdót és
mozgáskorlátozott WC-t is át fogják alakítani. Mozgáskorlátozott parkoló is
kialakításra fog kerülni az épületen kívül. Úgy gondolom, hogy jó szívvel adhatja a
hozzájárulását az abai képviselő-testület ennek a megállapodásnak az ilyen irányú
módosításához, ez azt jelenti, hogy jelentősen bővülni fog az Abán elérhető
közigazgatási szolgáltatások köre október 1-jétől. A kormányablakok 8:00-20:00
óráig, a hét minden napján fogják fogadni az ügyfeleket, ezáltal várhatóan a
munkahelyek száma is bővülni fog. A most átadásra kerülő négy irodában pénztár
van, a körzeti megbízottak, illetve a járási hivatal kirendeltségén dolgozók vannak
elhelyezve, az ő elhelyezésüket a második szinten tudjuk biztosítani, mivel a Sárvíz
Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységének módosulásával felszabadultak
irodahelyiségek, továbbá a gimnázium és a Sárvíz Nonprofit Kft is elköltözött. A
rezsi- és egyéb költségek megosztásában módosítani fogjuk a megállapodást. Kérem
a képviselő-testületet, hagyjuk jóvá a megállapodást-módosítást, hogy a
kormányhivatal folytatni tudja az előkészítő munkákat, mivel október 1-jével
valamennyi kormányablakot meg szeretnék nyitni országszerte. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megadom a szót Mercsek
György elnök úrnak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselőtársaim! Ilyen ügyet biztos, hogy jó szívvel tudunk megszavazni.
Nemcsak Aba lakosai, hanem a környékbeli lakosok is gyorsabban el tudják intézni
ügyes-bajos dolgaikat. A kormányablak bővülésével egyre több ügyet tudunk majd
itt helyben elintézni. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja
a megállapodás-módosítást.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás
módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
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37/2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kormányablak kialakításához szükséges megállapodás-módosítását elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
6. Beszámoló a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi tevékenységéről
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták azt a részletes beszámolót, amely a társulás 2012.
évi tevékenységét taglalja. Kiegészítést ehhez nem kívánok tenni, ez a napirendi
pontunk részben már kapcsolódik a következő napirendi ponthoz, amely a Sárvíz
Többcélú Kistérségi Társulás további sorsával, jövőjével kapcsolatos döntést
tartalmazza. A 2012. évben Tác, Csősz, Seregélyes, Sárosd, Aba és Sárkeresztúr
önkormányzata, illetve ezen önkormányzatok polgármesterei biztosították a Sárvíz
Többcélú Kistérségi Társulás működését azzal, hogy a üléseken rendszeresen részt
vettek. Plusz bevételhez jutottak a társuláson keresztül a társulás
önkormányzatainak oktatási-nevelési intézményei, szociális területen is
támogatásban részesültünk a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás által, illetve a
Nevelési Tanácsadó és a családi napközik működéséhez kaptunk támogatást,
valamint a belső ellenőrzési tevékenységet is a többcélú kistérségi társulás
támogatásából tudták az önkormányzatok megoldani. A kilenc önkormányzatból hat
önkormányzat vezetője komolyan vette a feladatát az elmúlt évben is, ezáltal nem
került lehetetlen helyzetbe a társulás, három polgármestertársunk gyakorlatilag nem
vett részt a tavalyi évi munkában. Fontos, hogy hat polgármester volt, aki
biztosította azon három település számára is a plusz normatívákat, akik nem vettek
részt ebben a tevékenységben. A következő napirend kapcsán látszani fog, minden
olyan ügyet, amely a múltra vonatkozik, megegyezéssel tud lezárni majd a többcélú
társulás. A társulás jövőjére vonatkozóan jeleztük, hogy továbbra is önkéntesen
társulhatnak az önkormányzatok a feladatok közös ellátására. Legalább öt
önkormányzat részéről a kistérségből továbbra is komoly szándék van ezen
együttműködés folytatására. Egy komoly értékű közös vagyon van, a szélessávú
hálózat. Erre vonatkozóan folynak az előkészületek annak érdekében, hogy a hálózat
további sorsáról a többcélú kistérségi társulás tanácsa meghozza a döntést, amely
várhatóan az értékesítés, a hasznosítás lesz. Ősszel fog lejárni az öt éves üzemeltetési
szerződés, így ennek nincs jogi akadálya, amennyiben az ügylet lebonyolódik,
mindenki számára megnyugtatóan tudjuk lezárni a közös együttműködést, amely a
többcélú kistérségi társulásban részt vevő kilenc önkormányzat számára anyagi
gyarapodással járt az elmúlt években. Bízom benne, hogy a viták helyett arról fognak
szólni az együttműködés elkövetkezendő hónapjai, hogy békében és kölcsönös
egyetértésben zárjuk le a múltat, és csak azok folytatják az együttműködést, akik ezt
komolyan gondolják és együtt is tudnak működni a többiekkel. Ennyivel szerettem
volna kiegészíteni a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
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Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezet
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóval egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
38/2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

7. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Kossa Lajos polgármester:
Az új önkormányzati törvény szerint 2013. június 30-ig a többcélú kistérségi
társulások társulási megállapodását a törvényi változásoknak megfelelően
módosítani kell. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény hatályát vesztette
az önkormányzati törvény hatályba lépése által. A jelenleg működő többcélú
kistérségi társulások önkéntes önkormányzati társulásként jogfolytonosan tovább
működhetnek abban az esetben, ha június 30-ig a részt vevő önkormányzatok a
törvénynek megfelelően módosítják a társulási megállapodásukat. Ez a módosítás
megtörtént a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás esetében a társulási tanács
legutóbbi ülésén, ahol valamennyi polgármestertársam jelen volt. Az ott beterjesztett
módosításokkal egyhangúlag egyetértettek polgármestertársaim, a tanács
egyhangúlag támogatásra javasolja valamennyi önkormányzati képviselő-testület
számára a módosítást. Idén is plusz normatívák érkeznek a társuláson keresztül, ez a
szociális területre, illetve a családi napközi esetében igaz. Ezen plusz normatívák
igénylésénél vállalta azt a többcélú kistérségi társulás, hogy június 30-ig elvégzi a
megállapodás felülvizsgálatát, illetve jóváhagyja. A társulás feladatkörei jelentős
mértékben lecsökkennek, a legtöbb együttműködés lehetőség az önkormányzatok
számára. A jövő szempontjából fontos, hogy a kilépés lehetősége valamennyi
önkormányzat számára adva van, tehát amennyiben az év második felében a közös
vagyonnal
-amely a többcélú kistérségi társulás vagyona- megfelelő módon
rendelkezni tudunk, illetve az elszámolások a múltra vonatkozóan megtörténnek,
akkor azok az önkormányzatok, akik nem kívánnak a továbbiakban részt venni a
társulásban, szabadon dönthetnek arról, hogy kilépnek. Öt önkormányzat -Abával
együttjelezte, hogy az együttműködést folytatni kívánja. A Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulás önmagán túlmutató eredményeket ért el az elmúlt években, az
együttműködésnek a jövőben is komoly haszna lesz azon önkormányzatok számára,
akik a társulásban való maradás mellett fognak dönteni.
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Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
39/2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a SÁRVÍZ Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának IX. számú módosítására vonatkozó
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás
– Tácon, 2004. június 24.-napján kelt – Társulási Megállapodását (továbbiakban:
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely a IX. számú módosítás:
1.

A Megállapodás I/1.3. pontja kiegészül „a „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – szabályai szerint működik.”
mondatrésszel, továbbá az alábbi 1.4. ponttal:
„1.4. A Társulás tagjai a IV. pontban foglalt feladataikat a jövőben is együtt kívánják
teljesíteni, melyre tekintettel 2013. június 30.-napjával, mint kezdő hatállyal az
Mötv. 87. § - 95. §-ai alapján a Társulási Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel
összhangot teremtő szabályokat módosítják annak rögzítésével, hogy
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

a Társulás tevékenysége jogfolytonos,
a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan.
a Társulás keretében ellátott közös feladatvégzés is jogfolytonos.”

2.

A Megállapodás I/3. pontja kiegészül a „23622 fő (2013. január 1-i adatok szerint)”
szövegrésszel.

3.

A Megállapodás I/4. pontja kiegészül a „2013. január 1-i adatok szerint” szövegrészszel, továbbá a 4.1.-4.9. pontokban a tagi önkormányzatok népesség adatai is a 2013.
január 1-jei népességadatokra módosulnak, valamint a 4.5. pontban Sárosd Nagyközség új polgármestere: „Dunkl Gergely”.

4.

A Megállapodás I/7. pontban az „elnökhelyettese” mondatrész hatályát veszti,
helyébe az „alelnöke”, továbbá a „Társulás Tanácsa által megbízott polgármester”
helyébe a „korelnöke” mondatrész lép.

5.

A Megállapodás I/8.2. pontja kiegészül az „önálló adószámmal és” mondatrésszel,
valamint az alábbi bekezdéssel:
„A Társulás pénzintézeti számlaszáma:
Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-13740366”
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6.

A Megállapodás I/8.3. pontjának második bekezdése kiegészül a „mely ellátja a
Társulás pénzügyi gazdálkodási feladatait is” mondatrésszel.

7.

A Megállapodás I/9.1. pontja kiegészül a „nonprofit szervezet és egyéb szervezet”
mondatrésszel, továbbá a „biztosítja” helyébe a „biztosíthatja” mondatrész lép.

8.

A Megállapodás I/10. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe „A Társulás önálló
helyi önkormányzati költségvetési szervet nem tart fenn.” szövegezés lép.

9.

A Megállapodás I. fejezete kiegészül az alábbi 12. ponttal:
„12. A Társulás székhely Önkormányzata: Aba Nagyközség Önkormányzata
8127 Aba, Rákóczi utca 12.”

10.

A Megállapodás II/1. pontja kiegészül a „településfejlesztés” feladatkörrel, továbbá a
„közművelődés”, „katasztrófavédelmi polgári védelmi és tűvédelmi feladatok”,
„közrendi és közbiztonsági feladatok, és a „pénzügyi-gazdasági ellenőrzési
feladatok” bekezdések hatályukat vesztik.

11.

A Megállapodás IV/1. pontja kiegészül a „Településfejlesztési
megnevezéssel, továbbá az alábbi második bekezdéssel:

feladatok:”

„A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a „területfejlesztésről és a
területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. tv. 5. § g) pontja és 1. számú mellékletében
meghatározott abai területfejlesztési-statisztikai kistérséget – továbbiakban:
kistérség – alkotják.”
A Megállapodás IV/1., 1.2., 1.3., 1.3.1., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.11., 1.4.,
1.4.1. és 1.9. pontjai hatályon kívül helyezése megszűnik, a IV/1. pont első bekezdése
szövegezése a „területfejlesztési feladatkörben”, „azok területfejlesztési társulásai”
mondatrészei kivételével, az 1.2. pontja szövegezése „az önkormányzatok
területfejlesztési társulásaival, a kistérségben” mondatrész kivételével, az 1.8. pontja
szövegezése az „és más a területfejlesztésben érdekelt” mondatrész kivételével, s az
1.9. pont a „területfejlesztési” mondatrész kivételével ismételten hatályos, továbbá az
1.3.9. pont kiegészül a „Megkeresése esetén” mondatrésszel, az 1.3.10. pontja kiegészül
az „Együttműködhet a Fejér Megyei Önkormányzattal.” mondattal, valamint az 1.9.
pont a „településfejlesztési” mondatrésszel.
12.

A Megállapodás IV/2.6. pontja pontja kiegészül „A SÁRVÍZ Kistérségi Központi
Orvosi Ügyelet működtetése.” mondattal, továbbá a IV/2. pont kiegészül az alábbi
2.22. ponttal:
„2.22.A Társulás tagi Önkormányzatai által alapított SÁRVÍZ Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által
üzemeltetett Járóbeteg Szakellátó Központ működési időpontjától kezdődően a
Társulás a településekről a betegek beutazása megkönnyítése érdekében a
tulajdonát képező közösségi busz üzemeltetése keretében annak igénybevételi
lehetőségét biztosíthatja. A közösségi busz igénybevételére vonatkozó
Megállapodás(ok) megkötésére a Társulási Tanács jogosult.”

13.

A Megállapodás IV/3.17. pontja kiegészül az alábbi alpontokkal:
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„3.17.1. A Társulás a közös szociális alapellátási feladatokat a „Jobb Otthon”
Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal határozatlan
időtartamra kötött ellátási szerződés útján végzi.
3.17.2. 2013. július 1.-napjától kezdődően a közös feladatellátás azon időpontig
valósul meg, amíg az érintett önkormányzatok, vagy a részvételükkel
létrejövő Mötv. 87. §-a szerinti jogi személyiségű társulás a tevékenység
végzésére jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik.”
14.

A Megállapodás IV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.9. ponttal:
„4.9. A gyermekjóléti szolgáltatási feladat közös ellátási módja, s időtartama
azonos a 3.17. pontban foglaltakkal.”

15.

A Megállapodás IV/6. pontjában a 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12.,
6.13., 6.15., 6.16. és 6.18. pontok hatályukat vesztik.

16.

A Megállapodás IV/11. pontja hatályát veszti

17.

A Megállapodás IV/12. pontjában a 12.1. és 12.6. pontok hatályukat vesztik.

18.

A Megállapodás IV/13. és IV/14. pontok még hatályos alpontjai hatályukat vesztik.

19.

A Megállapodás IV/15. pontjában a 15.1. pont hatályát veszti.

20.

A Megállapodás IV/16. pontban a „IV/2.-IV.15.” pontokra való hivatkozás hatályát
veszti, helyébe a IV/1.-IV/4., IV/6.-IV/15.” pontokra történő hivatkozás lép.

21.

A Megállapodás V/1.1. pontja múlt időre módosul, a „mondják” mondatrész helyébe a
„mondták” mondatrész lép.

22.

A Megállapodás V/1.3. pontjában a „bármikor lehet, melyhez valamennyi társult
önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű hozzájáruló döntése
szükséges” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a X. Fejezetben foglaltak szerint
lehet” mondatrész lép.

23.

A Megállapodás V/2.1. pont első bekezdésében a „kilépésre, felmondásra”, valamint
„a naptári év utolsó hónapjával” mondatrészek hatályukat vesztik, utóbbi helyébe az
„évente június 30.-napjával, avagy december 31.-napjával” mondatrész lép.
Ugyanezen pont második bekezdésében a „Társulás tagjaival” mondatrész hatályát
veszti, helyébe a „Társulási Tanáccsal” mondatrész lép.

24.

A Megállapodás V/2.2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági
jogviszony kiválással mindaddig a 2.1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a
Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a
kiválni kívánó tagi Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint
kedvezményezett támogatásban részesült, s még a kötelező üzemeltetési, fenntartási
időtartam nem járt le.”

25.

A Megállapodás V/2.3. pontja kiegészül a „továbbá” mondatrésszel.

26.

A Megállapodás V/2.4.3. pontjának első bekezdésében a „Társulás tagjainak több
mint fele” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Társulási Tanács” mondatrész lép,
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továbbá az utolsó bekezdésében „a naptári év utolsó napjával” mondatrész hatályát
veszti, helyébe „a Társulási Tanács határozatában meghatározott – hónap utolsó
napjára szóló – időpontban” mondatrész lép.
27.

A Megállapodás V/3.3. pontjában a „Munkaszervezete” mondatrész hatályát veszti,
helyébe a „munkaszervezeti feladatait ellátó Abai Polgármesteri Hivatal” lép.

28.

A Megállapodás V/4.1. pontjában az „elnökhelyettesei” mondatrész hatályát veszti,
helyébe az „alelnöke” mondatrész lép, továbbá a „szakmai, az ágazati
közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i)”, „a Társulási
Tanács irányító és stratégiai munkáját előkészítő jegyzői kollégium” mondatrészek
hatályukat vesztik.

29.

A Megállapodás V/5.2. pontjának szövege hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a
Képviselőtestületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori
polgármesterét delegálják.”

30.

A Megállapodás V/5.3. pontja hatályát veszti, továbbá az 5.4. pont szövegezése
helyébe az alábbi szöveg lép:
„A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az
őt helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselőtestületének a
polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott
képviselőtestületi tag.
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselőtestületi tag jogai és kötelességei
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog
gyakorlásához a résztevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.”

31.

A Megállapodás V/5.5. pontja kiegészül „az Mötv. mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezései, illetve” mondatrésszel, valamint a „meghatároz” kifejezés többes
számra, azaz „meghatároznak” kifejezésre módosul.

32.

A Megállapodás V/5.6. pontjában az „elnöki feladatait ellátó a polgármester
hivatali” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „munkaszervezeti feladatait ellátó
Abai Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép.

33.

A Megállapodás V/5.8. pontja kiegészül az alábbiakkal:
„A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az
alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja:

34.

5.8.1.
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,
5.8.2.
megválasztja az alelnököt,
5.8.3.
s a pénzügyi bizottsága tagjait.”
A Megállapodás V/6.3. pontja kiegészül a „valamint ellátja a Társulás működésével
kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és utalványozási feladatokat.
Távolléte,” mondatrésszel, továbbá „a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározottak szerint az erre kijelölt elnökhelyettes” mondatrész
hatályát veszti, helyébe „az alelnök, együttes akadályoztatás esetén a korelnök”
mondatrész lép.
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35.

A Megállapodás V/7. pontja címében az „Elnökhelyettesei” megnevezés hatályát
veszti, helyébe az „Alelnöke” megnevezés lép, továbbá a 7.1. pontjában a „két
elnökhelyettest” megnevezés helyébe az „alelnököt” megnevezés lép, a 7.2. pontjában
szintén az „elnökhelyettes” megnevezések „alelnök” megnevezésre módosulnak.

36.

A Megállapodás V/8. és V/9. pontjai hatályukat vesztik.

37.

A Megállapodás V/10.4. pontjában „a Tkt. 12. § (3) bekezdése értelmében” mondatrész
hatályát veszti.

38.

A Megállapodás V/11., V/12. és V/13. pontjai hatályukat vesztik.

39.

A Megállapodás V/14.2.2. pontja ismét hatályos, a 14.2.3. pont szövegezése „a megyei
területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a
kistérségi megbízottakkal,” szövegrész kivételével ismét hatályos.

40.

A Megállapodás V/14.2.7. pontjában a „Hivatalt vezető jegyző – továbbiakban:
Jegyző – által írásban kijelölt köztisztviselő(k)” mondatrész hatályát veszti, helyébe
a „Hivatal gazdasági vezetője” mondatrész lép.

41.

A Megállapodás V/14.3.2. pontjában a „melyeket” mondatrész egyes számra, azaz
„melyet” mondatrészre módosul, továbbá „a Társulás éves költségvetési tervezetének
ismeretében a felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak” mondatrész hatályát
veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: „a Társulási Tanács az éves költségvetéséről
szóló határozatában külön tételként határoz meg az Abai Polgármesteri Hivatal, s
irányító szerveivel történt közös egyeztetést követően. A megállapodás évenkénti
módosítása nem szükséges, a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatokra
biztosított költségösszege megállapítását tartalmazó éves költségvetési határozata
azonban a Megállapodásnak évenként emelkedő számsorrendű mellékleteit képezik.”

42.

A Megállapodás V/14.9. pontjának utolsó bekezdése 14.9.1. számozást nyer, valamint
kiegészül az alábbi 14.9.2.-14.9.3. pontokkal:
„14.9.2. A családi napközi hálózatot a Társulás
jogfolytonosan változatlanul fenntartja.
14.9.3.

2013.

július

1.-napjától

A családi napközi hálózat működési területe a Társulás teljes közigazgatási
területére kiterjed azzal, hogy a családi napközi üzemeltetés körében a
normatíván felüli esetleges többletköltségek viselésére a Társulás egyéb
szabad pénzeszközeinek erejéig a Társulás köteles.”

43.

A Megállapodás VI/1.2. pontja kiegészül az alábbi mondattal: „A Társulási Tanács
ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.”

44.

A Megállapodás VI/1.3. pontjában a „– napirendet tartalmazó – indítványára, annak
kézhezvételét követő 15 napon belül, továbbá a Fejér Megyei *******Közigazgatási
Hivatal Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, szintén annak kézhezvételét
követő 15 napon belül,” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulás pénzügyi
bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés
összehívásának indokát tartalmazó indítványára annak kézhezvételét követő 15
napon belül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének
meghatározásával.” mondatrész lép.
A Megállapodás VI/1.4. pontjában az „elnökhelyettes” megnevezés helyébe az
„alelnök” megnevezés, továbbá a „helyettesítéssel megbízott tagja” mondatrész
helyébe a „korelnöke” megnevezés lép.

45.
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46.

A Megállapodás VI/1.7.1. és 1.7.2. pontok szövegezése hatályát veszti, helyükbe az
alábbi szövegezés lép, kiegészülve az 1.7.3. ponttal:
„1.7.1.

zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

1.7.2.

zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;

1.7.3.

zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az
általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti
érdekét sértené.
A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében
meghatározott további személyek lehetnek jelen.”

47.

A Megállapodás VI/1.8. pontjának első bekezdésében az „Ötv-nek” mondatrész
hatályát veszti, helyébe az „Mötv.-nek” mondatrész lép, a „vonatkozó” mondatrész
hatályát veszti, helyébe az „52. § (1) bekezdésében meghatározott” mondatrész lép,
valamint ez a bekezdés kiegészül „a munkaszervezeti feladatokat ellátó Abai
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző”, az „egy”, a „mint jegyzőkönyv hitelesítő”
mondatrészekkel, továbbá „A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.”
mondattal.
Az 1.8. pont második bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi bekezdés lép:
„A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül
megküldi a törvényességi felügyeletet gyakorló Fejér Megyei Kormányhivatalnak.”

48.

A Megállapodás VI/1.9.1. pontjában az „és” kötőszó, valamint az 1.9.2. pontja
hatályát veszti, továbbá az 1.9. pont kiegészül az alábbi mondattal: „A
határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.”

49.

A Megállapodás VI/1.11.1 pontban az „5” tagra vonatkozó meghatározás hatályát
veszti, helyébe az „annyi” mondatrész lép, továbbá az 1.11.3. pont szövegezése
hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép: „melynek hiányában a Társulási
Tanács a javaslatot elutasítja.”.

50.

A Megállapodás VI/1.12. pontjában a „6” tagra vonatkozó meghatározás hatályát
veszti, helyébe „5” tagi meghatározás lép. Az 1.12.1. pontban „a jelen lévő tagok
szavazatainak kétharmadát,” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulásban
részt vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét, melynek
hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasítja.” mondatrész lép, továbbá az
1.12.2. pont hatályát veszti.

51.

A Megállapodás VI/1.13.4. pont kiegészül az „alapítása esetén az” mondatrésszel, az
1.13.5. pont kiegészül az „– annak keretében a tagdíj –„ mondatrésszel, továbbá az
1.13.7. pont hatályát veszti.

52.

A Megállapodás VI/1.15.1. pontban az „elnökhelyettesei” mondatrész helyébe az
„alelnöke” mondatrész lép, az 1.15.4. pont kiegészül a „Társulás” megnevezéssel,
ezáltal a mondat első része birtokos szerkezetre változik. Az. 1.15.7. pont kiegészül a
„- tagi –„ mondatrésszel, az 1.15.8. pont az „intézmény fenntartása esetén”
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mondatrésszel, az 1.15.15. pont, továbbá az 1.15.19. pontban a „közoktatási
megállapodás” mondatrész hatályát veszti.
53.

A Megállapodás VI/1.16. pontja első bekezdése ismételten hatályos a Tkt.-re és a Ttvre utalás kivételével, továbbá kiegészül „az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján azon
esetben, amennyiben a jövőben a Társulást közös feladatellátást költségvetési szerv
alapítása, avagy fenntartói joga átvétele útján lát el” szövegrésszel.
A 1.16.1. pont szövegezése ismét hatályos a „gazdálkodó szervezet vezetőjének” és a
„fegyelmi jogkörük gyakorlása” szövegrészek kivételével, az 1.16.2. pontja ismételten
hatályos, s az 1.16. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:
„A Társulás a családi napközi hálózat fenntartása, üzemeltetése körében gyakorolja
a fenntartói jogkört, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti közös
feladatellátás körében, továbbá a SÁRVÍZ Központi Orvosi Ügyelet üzemeltetésére az
ellátási szerződés megkötésére – annak megszüntetésére – vonatkozó hatáskört.”

54.

A Megállapodás kiegészül az alábbi VI/1.17. ponttal:
„1.17. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt
szavazással hozza meg.
1.17.1.

A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:
a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,
továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
ügyekben.

•
•

Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és
tartani. Nincs helye név szerinti szavazásnak:
•
•

bizottság létszáma és összetétele,
avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben.

1.17.2.

A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a VII/1.7. pontban
meghatározott ügyekben.

1.17.3.

A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának
meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.

1.17.4.

A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás
eredményét. Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség
merül fel, úgy a Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást
egy alkalommal meg lehet ismételni.”

55.

A Megállapodás VI/2.1. pontjában a „Tanács jegyzői kollégiuma, ágazati
bizottsága(i)”, „az eseti munkabizottsága” mondatrészek hatályukat vesztik, a 2.2.
pontban a „szervek” megnevezés egyes számra, azaz „szerv” megnevezésre módosul,
ezáltal az „üléseit elnökük” mondatrész helyébe az „ülését elnöke” mondatrész lép.
Az 2.3. pont második bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi bekezdés lép: „A
pénzügyi bizottság működésére az Mötv-nek az önkormányzati bizottságokra
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

56.

A Megállapodás VII/2.7. pontjában a „két alkalommal” mondatrész hatályát veszti.

57.

A Megállapodás VIII/2. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
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„A Társulás üzleti vagyonkörébe tartoznak:
 az LNK-491 forgalmi rendszámú IVECO-CACCIAMALI típusú,
 a KMW-654 forgalmi rendszámú Mercedes Vito 109 CDI típusú,
 a KMW-655 forgalmi rendszámú Mercedes Vito Combi Lang típusú
 a KOV 839 frsz.-ú Citroen Berlingo típusú
gépjárművek, továbbá



az Abai kistérségben a Társulás keretében megvalósult szélessávú internet
infrastruktúra,
valamint a külön vagyonleltárban rögzített ingóságok.

A Társulás vagyonleltárát a munkaszervezeti feladatokat ellátó Abai Polgármesteri
Hivatal vezeti.”
58.

A Megállapodás VIII/2.1. pontja kiegészül „A Társulás vagyona tekintetében a
tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.” mondattal, továbbá a 2.4. pontja
kiegészül „A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.” mondattal,
valamint a 2. pont kiegészül az alábbi 2.9. ponttal:
„2.9. Amennyiben a vagyon szerzéséhez tagi önkormányzat(ok) biztosította a saját
erőt, úgy ezen vagyon hasznosítása, avagy értékesítése esetén a bevételnek a
saját erő erejéig terjedő összege az önerőt biztosító Önkormányzat részére
elszámolást nyer, melyet követően a fennmaradó rész képezi a tulajdonközösség
megszüntetésének alapját.”

59.

A Megállapodás VIII/6.6. pontjában az „általa írásban kijelölt elnökhelyettes”
mondatrész hatályát veszti, helyébe az „alelnök” mondatrész lép, valamint a
„Hivatalt vezető Jegyző által meghatározott köztisztviselő(k) gyakorolják”
mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Hivatal gazdasági vezetője gyakorolja”
mondatrész lép.

60.

A Megállapodás VIII/8.3.3. pontban a „Társulásban résztvevők” mondatrész hatályát
veszti, helyébe a „Társulási Tanács” mondatrész lép, továbbá a „határozzák”
kifejezés egyes számra, azaz „határozza” kifejezésre módosul.

61.

A Megállapodás VIII/14. pontjának utolsó mondata 14.1. pont számozást nyer.

62.

A VIII/15.1.1. és 15.1.2. pontokban az „és költségvetési szerve(i)” mondatrészek
hatályukat vesztik. A Megállapodás VIII/15.1.4.3. pontjában az „elnökhelyettes”
helyébe az „alelnök” megnevezés lép. A 15.1.5. pontban a Polgármesteri Hivatal
megnevezés kiegészül az „Abai” megnevezéssel, továbbá a „Hivatalt vezető Jegyző
által írásban kijelölt köztisztviselő(k)” mondatrész hatályát, veszti, helyébe a
„Hivatal gazdasági vezetője” mondatrész lép, ezáltal a „látja(k)” mondatrészből a
többes szám jele törlendő.

63.

A Megállapodás VIII/16. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A Társulás szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.”

64.

A Megállapodás kiegészül az alábbi IX.-XI. fejezetekkel:
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IX.
A TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÁS
1.

A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó
Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges:
1.1.

A Társult Képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi
önkormányzatok képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek:
1.1.1. elfogadják a Társulás céljait,
1.1.2. hatékonyan közreműködnek
megvalósításában,

a

közös

feladatok

költségkímélő

1.1.3. továbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
1.2.

A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének az 1.1. pontban
foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási
Tanácshoz kell megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári
év 1. napjával, avagy július 1.-napjával lehet, s erre vonatkozó döntést 6
hónappal korábban kell meghozni.

1.3.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata
alapján a társult Képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a
Társulási Megállapodás egyidejű módosításával.
X.
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1.

A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai,
gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban
meghatározott rendelkezések az irányadóak.

2.

A Társulás az Önkormányzatok Polgármesteri Hivatalai, Közös Önkormányzati
Hivatalai szakembereinek és külső szakértők szükségszerű bevonásával esetei
bizottságot hozhat létre, mely bizottság pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek
eredményéről a bizottság tagjai a Képviselőtestületeiknek és a Társulási
Tanácsnak beszámolnak.

3.

A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselőtestületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak
megvalósításáról.
XI.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1.

A Társulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei közös
megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják.
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2.

A Társulásból történő kiválás, avagy kizárás a Társulási Megállapodás
módosítását nem igényli, ezen tartalmú változásokat a következő módosítás
keretében kell a Megállapodásban szerepeltetni.”

65.

A Megállapodás IX.-X. fejezeteinek számozása XII.-XIII. számozásra módosulnak.

66.

A Megállapodás XII/1.1. pontja kiegészül a „minősített többséggel meghozott”
mondatrésszel, továbbá az 1.2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szöveg lép: „a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,”

67.

A Megállapodás XIII/2. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
„A társult Önkormányzatok képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a vitás
kérdésekben előzetesen nem kérik az Mötv. 92. § szerinti egyeztető bizottság
állásfoglalását.
A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei között a Társulás működése során
felmerült vitás kérdésekben a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
dönt.”

68.

A Megállapodás XIII. pontja kiegészül az alábbi 12. ponttal:
„12. A Társulási Megállapodás IX. számú módosítása 2013. június 30.-napján lép
hatályba.”

69.

A Megállapodás záró részében a mellékletek felsorolásánál az 1. sz. melléklet
megnevezése hatályát veszti, helyébe „a közösen ellátott közszolgáltatásról”
megnevezés lép.

70.

A Megállapodás 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi 2. ponttal:
„2.

71.

SÁRVÍZ Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet”

A Megállapodás 4. sz. mellékletében a 29., 30., 31., 32. és 33. pont alatti szakfeladatok
hatályukat vesztik.
II.

1.

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt IX. sz.
módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes
szerkezetbe foglalja.

2.

Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a SÁRVÍZ Többcélú
Kistérségi Társulás IX. 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.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal
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8. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A közelmúltban Ebergötzenben jártunk egy népes delegációval, az ebergötzeni
sportegyesület fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett pünkösdi
ünnepségeken. A vendéglátóink felkérésének megfelelően a programokon a Sárvíz
Fúvószenekar, a 6/B. osztály néptánccsoportja, illetve az ifjúsági és felnőtt csapatból
összeállított vegyes labdarúgócsapatunk vett részt. Egy nagyon szép ünnepség
részesei lehettünk, és örömmel mondhatom el, hogy valamennyi csoportunk, mind a
Sárvíz Fúvószenekar, mind a néptánccsoportunk, mind a labdarúgócsapatunk -bár
a focistáink 5:1—es győzelmének a hazaiak kevésbé örültek- nagy sikert arattak. A
fúvószenekar és a néptánccsoport többször is fellépett a többnapos ünnepség során.
Ez a hétvége az abai–ebergötzeni barátság tekintetében is nagyon sikeres volt.
Polgármester úr is és valamennyien, akik ennek a programnak a szervezői voltak, és
mi is úgy ítéltük meg, hogy barátságunk és együttműködésünk, amely 18 éves
múltra tekint vissza, igen komoly lendületet kapott ezen a hétvégén. Komoly tervek
vannak a jövőre vonatkozóan is. Arne Behre polgármester úrnak e-mailban küldött
néhány soros levelét szeretném felolvasni, amely nemcsak nekem, hanem az egész
közösségnek is szól:
„Remélem hogy időközben ismét jó egészségben megérkeztetek Abára. Szeretném neked és a
csoportjaitoknak is még egyszer szívből megköszönni azt a nagyszerű támogatást, amit a
jubileumi ünnepségünk számára nyújtottatok. Ez a látogatás is jó bizonyítéka annak a
barátságnak, amely már 18 éve rendíthetetlenül fennáll, és amely gyermekeink és fiataljaink
kulturális cseréjében is megnyilvánul. Kérlek, fejezd ki köszönetemet mindenki felé, akik ezt a
nagyszerű munkát végzik a fiatalokkal. Megérdemlik a feltétel nélküli tiszteletemet.”
Úgy gondolom, hogy ezek a sorok önmagukért beszélnek, nemcsak Ebergötzen
polgármesterének a feltétlen tiszteletét érdemlik meg mindazok, akik a fiataljainkkal
foglalkoznak, hanem a mi tiszteletünket és köszönetünket és az egész faluközösségét
is. Velünk volt Skoda István, a Sárvíz Tv. főszerkesztője, aki nagyon sok felvételt
készített, így hamarosan meg tudjuk osztani a Sárvíz Tv-n keresztül az abaiakkal
azokat az élményeket, amelyekben részünk volt a pünkösdi hétvégén
Ebergötzenben.
Van –e valakinek kérdése, bejelentése?
Amennyiben nincs, kérem, hogy a korábban említett napirendek megtárgyalása
végett zárt ülést rendeljünk el. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozta:
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40/2013. (V.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendeli
el.

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

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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