Iktatószám: P-498-15/2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. június 26. napján 16:30
órakor tartott nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik
Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző
urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Pőcze Ferenc
alpolgármester. A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően kívánok
javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. „Megőrízve megújítani” – a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat véleményezése
2. Döntés a Hétszínvirág Tagóvoda nyári nyitva tartásáról
3. Döntés a Fórum Étterem bérbeadásáról
4. Aba Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása
5. A KEOP-7.1.0/11-2011-0100 számú, Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projektjével kapcsolatos döntések meghozatala
6. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
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1. „Megőrízve megújítani” – a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói
álláshelyére beérkezett pályázat véleményezése
Kossa Lajos polgármester:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületétől kapott
értesítést a képviselő-testület arról, hogy a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola
tekintetében meghirdetett intézményvezetői álláshelyre egy pályázat érkezett be,
amelyet Tömör Zsuzsanna az intézmény jelenlegi igazgatója nyújtott be. A
képviselő-testületnek véleményezési jogköre van, a testület állásfoglalásáról
tájékoztatni fogjuk az intézményfenntartó központot, ezt követően hamarosan meg
fog születni a döntés, reméljük, hogy pozitív eredménnyel. Átadom a szót Tömör
Zsuzsannának, megkérdezem, kívánja –e a pályázati anyagát szóban kiegészíteni?
Tömör Zsuzsanna igazgató:
Tisztelt Képviselő-testület! Az idén 19 éves a művészeti iskola, 19 éve tanítok ebben
az iskolában. Drámatanárként kezdtem az oktatást, voltam megbízott igazgató,
igazgató helyettes, majd 10 évig igazgató. Honnan indultunk és hová jutottunk? A
Kultúr Közösségi Ház irodáiban kezdtük szaktantermek nélkül, ma egy saját
épülettel rendelkező művészeti iskola vagyunk. Én voltam az a szerencsés is, aki
amikor először voltunk Ebergötzenben, részt vehettem az utazáson, ekkor készült el
a gyerekek első viselete, és örültünk, hogy van egy koreográfia, amivel fel tudnak
lépni a gyerekek, illetve csodálattal néztük az ebergötzeni fúvószenekart, amikor
Aba Napokon felléptek. Az idei évben a Sárvíz Fúvószenekar lépett fel és adott
koncertet Ebergötzenben, mivel az ebergötzeni fúvószenekar már nem működik.
Ezzel egyidőben négy néptánccsoportunk utazott külföldi szereplésre, gyönyörű
viseletekben. Gyönyörű az új épületünk, de nem ettől működik az iskola, hanem a
tantestületben meglévő közös tenni akarástól. Akik nálunk tanítanak hivatásuknak
érzik ezt a pályát, nem tananyagot tanítanak, hanem értéket közvetítenek, és ezt
érzik a gyerekek és a szülők is. Jó egy ilyen iskolában igazgatónak lenni, tudunk
együtt dolgozni, közösek a céljaink. A célhoz vezető utat nem mindig ugyanúgy
képzeljük el, ilyenkor megküzdünk egymással és önmagunkkal is, de úgy gondolom,
hogy ez is az életnek a része. Sokkal inkább vitatkozom kreatív kollégákkal a jó
célért, mintha mindenki tőlem várná a megoldást. A közös útkeresés híve vagyok.
Iskolánk talán legsikeresebb tanévét tudhatjuk magunk mögött, nagyon jól
sikerültek az év végi bemutatók, élmény volt mindegyiken részt venni, és ez a
kollégáim érdeme. A külső forma és a belső tartalom is megújult az iskolában, és
összhangba került egymással. Nyugodt szívvel és lelkiismerettel zárom le az elmúlt
öt évet, de nem lehet hátradőlni, mert jönnek az új kihívások. Az oktatás
átszervezése sok új feladatot jelent számunkra, ránk vár az „Életfás” kerettanterv
kidolgozása, az Életfa program továbbgondolása, a tehetséggondozás megoldása, a
szorosabb együttműködés megvalósítása a tanszakok között. Szeretném
megköszönni Aba Nagyközség Önkormányzatának az elmúlt öt évben nyújtott
támogatását, az anyagiakat, hiszen az önkormányzat nehéz helyzete ellenére is
sikerült megtartani a művészeti iskolát, sőt fejleszteni az infrastruktúrát. Köszönöm
a szellemi támogatást és az együttműködést, amely nélkül az Abai Életfa Program
nem jöhetett volna létre. Érzek magamban annyi erőt, hogy a megkezdett úton
haladva kollégáimmal együtt képesek legyünk ezt az iskolát megőrízve megújítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.
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Kossa Lajos polgármester:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta a pályázatot, Bor
József Dezső elnök úrnak adom át a szót.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta Tömör Zsuzsanna „Megőrízve megújítani” című pályázatát,
meghallgatta a szóbeli kiegészítéseket is. Mivel a bizottság tagjai hosszú ideje
ismerik Tömör Zsuzsanna oktató-nevelő, valamint az elmúlt tíz évben a Sárvíz
Alapfokú Művészeti Iskolában végzett vezetői munkáját, ezért a bizottság
egyhangúlag támogatásra javasolja a képviselő-testületnek az álláshelyre beadott
pályázatát.
Varga Istvánné képviselő:
Támogatom Tömör Zsuzsanna pályázatát. Olyan iskolát vezet, amely színvonalas,
minőségi tartalommal gazdagítja településünk életét és a gyerekek szabadidejét.
Olyan lehetőségekkel, tevékenységekkel töltik meg az idejüket, amelyek emelik a
személyiségüket. Ez elmúlt időszakban nekem is volt szerencsém látni a 6.B. osztály
fellépéseit Ebergötzenben. Nagyon elismerően nyilatkoztak a ebergötzeniek, tetszett
nekik a gyerekek munkája. Az elmúlt időszakban több bemutatót volt szerencsém
látni itt Abán, és több nívós díjat is elhoztak a művészeti iskola növendékei. Az
óvoda és a művészeti iskola között is nagyon jó munkakapcsolat van, amelyet
remélem, hogy Tömör Zsuzsanna személye továbbra is lehetővé tesz, hogy ápoljuk,
erősítjük. Sok erőt és kitartást kívánok és egyben gratulálok.
Kossa Lajos polgármester:
Nagyon komoly eredménynek tartom azt a 19 éves utat, amelyet a művészeti
alapiskola befutott, mind fizikálisan, mind pedig szellemi, lelki, kulturális
értelemben. Nagyon komoly értéket hozott létre a községünkben, a számok is
nagyon imponálóak, látszik a statisztikából, hogy 245 gyermek jár a művészeti
alapiskolába Abán, amely az általános iskolás korú gyermekeknek a felét jelenti, ez
komoly arány. Ha csak az év végi bemutatókra gondolunk, az is mutatja, hogy
milyen komoly munkát végez az iskola, szülőként megélni még nagyobb élmény.
Úgy gondolom, hogy az Életfa program által nemcsak a gyermekek, hanem az abai
családok, az abai faluközösség is nagyon sokat kap a művészeti alapiskolától. Jövőre
lesz 20 éves az iskola, kívánom, hogy méltó módon tudjuk majd megünnepelni.
Ennek az első és legfontosabb lépése az lenne, hogy Tömör Zsuzsanna megkapja az
igazgatói kinevezését. A magam részéről támogatom, hogy megkapja a következő öt
évre is az igazgatói kinevezést. Kívánom, hogy állami alkalmazottként is ugyanolyan
sikereket éljenek át majd, mint amilyenek az elmúlt 19 évben az önkormányzati
intézmény életét jellemezték. Annyit tudok ígérni, hogy az önkormányzat a maga
módján továbbra is maximálisan támogatni fogja az iskolát a céljai elérése érdekében.
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület támogatja Tömör Zsuzsanna pályázatát,
és egyetért a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére történő
kinevezésével, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
48/2013. (VI. 26.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
támogatja Tömör Zsuzsanna, 8127 Aba Táncsics u. 3. szám alatti lakos pályázatát,
és egyetért a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére történő
kinevezésével.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2013. július 3.

2. Döntés a Hétszínvirág Tagóvoda nyári nyitva tartásáról
Varga Istvánné óvodavezető:
Tisztelt Képviselő-testület!A kérelem benyújtására azért került sor, mert a tavasz
folyamán több szülő jelezte, hogy szeretné, ha július végéig nyitva tartana az óvoda.
Felmérést végeztük a szülők körében, ez alapján július végéig több mint harminc
család igényelné az óvodai ellátást gyermekeik részére. 2008-ban egy megszorítás
miatt hosszabbítottuk meg a nyári zárva tartást. A Fórum Étterem bérlőjével is
beszéltem, az étkezést biztosítani fogják július végéig a gyermekek részére.
Kossa Lajos polgármester:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok, valamint a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága is tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót Mercsek
György és Bor József Dezső elnök uraknak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága is tárgyalta a napirendi
pontot. A szülők kérésére a gyerekek érdekében július 31-ig biztosítjuk az óvodai
ellátást és az étkezést.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a Hétszínvirág Óvoda nyitva tartási
idejét a nyári időszakban 2013. július 31-ig határozzuk meg, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
49/2013. (VI.26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az abai
Hétszínvirág Tagóvoda vezetőjének kérelmét és hozzájárul az óvoda nyári nyitva
tartási idejének meghosszabbításához 2013. július 31-ig.
A képviselő-testület felkéri Varga Istvánné óvodavezetőt, hogy a testület döntéséről
a szülőket tájékoztassa.
Felelős: Varga Istvánné óvodavezető
3. Döntés a Fórum Étterem bérbeadásáról
Kossa Lajos polgármester:
A Jobb Otthon Alapítvány végzi a közétkeztetéssel kapcsolatos teendőket Abán,
ennek kapcsán a Fórum Étterem üzemeltetését is. Ezzel kapcsolatban kéréssel
fordultak a képviselő-testülethez, megadom a szót Zsigmond Ágnesnek, a Jobb
Otthon Alapítvány képviselőjének.
Zsigmond Ágnes, a Jobb Otthon Alapítvány képviselője:
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet! Mint ismert Önök előtt, 2012.
szeptember hónapjától a Jobb Otthon Alapítvány végzi a közétkeztetéssel
összefüggő feladatokat. Ennek kapcsán önkormányzati, közösségi, családi
rendezvényekre is kaptunk megkeresést. Ezek megfelelő színvonala érdekében
néhány fejlesztésre lenne szükség. Szeretnénk biztosabban, hosszabb távra tervezni.
Kérem a kérelmünk elbírálását.
Kossa Lajos polgármester:
A konkrétan arra vonatkozik a kérelem, illetve a megállapodás, hogy az alapítvány
saját költségén komoly beruházásokat, javítási munkákat végezne el a Fórum
Étterem tekintetében. Ezek közül a legfontosabb a tetőszerkezet újraszigetelése,
javítása, mivel komoly beázások vannak. A hiányzó klímaberendezések pótlására is
sor kerülne, továbbá a terasz burkolatának kijavítására, korlát elhelyezésére, terasz
lefedésére, raktározási lehetősek bővítésére, raktárhelyiségek átalakítására és
parkolók kialakítására az épület mellett. Ezek mind olyan fontos feladatok, amelyek
sürgetőek és az önkormányzatnak nincs elegendő anyagi fedezete, hogy minden
feladatának eleget tegyen. Ez egy olyan ajánlat, amelyet érdemes megfontolni és
elfogadni. Jegyző úr elkészítette a megállapodás-tervezetet, mely arról szól, hogy
2016. június 30-ig használatba adnánk az alapítványnak az épületet, az alapítvány
ezeket a felújítási munkákat elvégezné, mely több millió Ft-os tételt jelent. A munkák
elvégzésének határideje: 2014. december 31. Ha nem készülnek el a munkálatokkal,
akkor elszámol egymással az alapítvány és az önkormányzat, illetve
visszamenőlegesen is bérleti jogviszonnyá alakul a szerződés.
Egy olyan
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szolgáltatást tud nyújtani ez által a Fórum Étterem, amely hiánypótló lehet a
településen. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
átadom a szót elnök úrnak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az az ajánlat, amelyet a Jobb Otthon Alapítvány tett, egy olyan ajánlat, amelyet nem
szabad visszautasítani, mert ha ezek megvalósulnak, az épületnek az állagát és a
szolgáltatások színvonalát javítja, ezzel a településünk is nyerni fog, a bizottság
elfogadásra javasolja.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület, kedves vendégek! Két fontos dologra hívnám fel a
figyelmet, az egyik a Kultúr Közösségi Ház külső felújítása befejeződött így a
mellette lévő terasz felújítása valóban felújításra szorul, ez esztétikailag is fontos. Az
elmúl fél évben a Fórum Étterem új vezetése pozitívan állt hozzá az egyesületi
programokhoz, rendezvényekhez is, a személyzet is adott, hogy ilyen közösségi
feladatokat is megoldjon. A felújítással magasabb színvonalat tudunk biztosítani a
községben élő, programot szervezőknek, egyesületeknek és külső személyeknek is.
Örülök, hogy az alapítvány hosszabb távra gondolkodik.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a mellékelt használati megállapodás megkötésével az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
50/2013. (VI.26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a mellékelt írásos
előterjesztés szerint úgy határoz, hogy a „Jobb Otthon” Egészségügyi Ellátásért
Alapítvány használatába adja a Fórum Étterem-et 2013. július 1-től 2016. június 30ig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a használati megállapodás
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
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4. Aba Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
jóváhagyása
Nagy András Botond jegyző:
Központi jogszabály írja elő Magyarország valamennyi önkormányzatának azt, hogy
Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kell rendelkeznie 2013. július 1-jétől. Ennek
elmaradása esetén Európai Uniós pályázatoktól eshetünk el. Többfajta
szempontrendszert nevesít a kormányrendelet, amely alapján meg kell vizsgálni,
hogy milyen esélyegyenlőségi csoportok vannak a településen, gondolok itt a
mélyszegénységben élőkre, az idősekre, a nők helyzetére, ezeket fel kellett tárni,
elemezni, valamint intézkedései tervet kellet kidolgozni. A Türr István Kutató- és
Képzőintézet mentorálásával, valamint a településen működő civil szervezetek
bevonásával készült el az anyag, mely részletesen tartalmazza az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos feladatainkat, terveinket.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele a programmal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
51/2013. (VI.26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
mellékelt írásos előterjesztés szerinti tartalommal Aba Nagyközség Helyi
Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.
5. A KEOP-7.1.0/11-2011-0100 számú, Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító
projektjével kapcsolatos döntések meghozatala
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az ivóvízminőség-javító programunk halad, 2x3
árajánlatot kértünk be gazdálkodó szervezetektől, projektmenedzseri feladatok,
valamint közbeszerzési feladatok ellátására. A legalacsonyabb árajánlatot a
projektmenedzseri feladatok elvégzésére a Tertainstall Kft. nyújtotta be, bruttó
1.447.800 Ft összegben, a közbeszerzési feladatok elvégzésére dr. Vágner Elza
ügyvéd asszony által benyújtott 700.000 Ft+ÁFA összegű ajánlat a legkedvezőbb.
Szükségünk lenne ezekre a megbízásokra, a közbeszerzés a megvalósítási
pályázatnak a közbeszerzését foglalja magában, a vízjogi létesítési engedély iránt
benyújtásra került valamennyi dokumentáció, tervdokumentáció, jelenleg vizsgálja,
tárgyalja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség.
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Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselőtársaim! Mint tudjuk, a kormány támogatja pályázatok révén az
ivóvízminőség javítását. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is egyetért
azzal, hogy a két legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégeket bízzuk meg ennek az
előkészítésére.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a projektmenedzseri munkák
elvégzésével a Tertainstall Kft-t bízzuk meg az ajánlatában foglalt feltételeknek
megfelelően, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
52/2013. (VI.26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-7.1.0/11-20110100 azonosító számú „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projekt” kapcsán a
pályázat projektmenedzseri feladatok elvégzésével a Tertainstall Kft.-t ( székhelye:
1047 Budapest Deák F. u. 29/A.) bízza meg.
A Képviselő-testület a feladat ellátásáért 1.140.000.,-Ft + 27% Áfa (307.800,-Ft)
összesen bruttó: 1.447.800,-Ft. vállalkozási díjat fizet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési feladatok ellátásával a Dr. Vágner Elza
Ügyvédi Irodát bízzuk meg az ajánlatában foglalt feltételeknek megfelelően, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
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53/2013. (VI.26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-7.1.0/11-20110100 azonosító számú „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projekt” kapcsán a
pályázat közbeszerzési feladatok elvégzésével a Dr. Vágner Elza Ügyvédi Irodát
(székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 16.) bízza meg.
A Képviselő-testület a feladat ellátásáért 700.000,-Ft + 27% Áfa (189.000,-Ft)
összesen bruttó: 889.000,-Ft. megbízási díjat fizet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
6. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk is tagja annak a több mint 160
települési önkormányzatot magába foglaló önkormányzati társulásnak, amely a
Közép-Duna vidékén a hulladékgazdálkodást hivatott segíteni, koordinálni. Mint
minden önkormányzati társulási megállapodást felül kellett vizsgálni Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló törvényének megfelelően. Ezt végezte el a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projektirodája. Megküldték
az előterjesztést, kérik annak megtárgyalását, jóváhagyását.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban?
Kasó László képviselő:
A Fejér megyei Hírlapban olvastam, hogy Székesfehérváron a 60 l-es kukát ismét
üzembe helyezték. Nem lehetne –e Abán is ezt a megoldást választani? Az
önkormányzatnak megtakarítást jelente -korábban vállaltuk, hogy egy évig fizetjük
a különbözetet- és a lakosoknak is jobb lenne.
Kossa Lajos polgármester:
Nem ezt sikerült Székesfehérvárnak elérnie, ugyanaz a konstrukció mint nálunk, ők
is fizetik a 80 l-es és 60 l-es edényzet különbözetét. Szeretnénk, ha ez nyugvópontra
kerülne. Bízunk benne, hogy kormányzati vagy hatósági szinten megnyugtató
megoldás születik.
Aki az előterjesztésnek megfelelően a Társulási Megállapodás módosításával
egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
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54/2013. (VI.26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
mellékelt írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
felülvizsgálatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására, valamint felkéri a
Polgármestert, hogy a Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának
megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2013. június 30.
7. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A Dr. Pataky és Társa Házi- és Üzemorvosi Bt-vel megkötöttük azt az előszerződést,
amely szükséges ahhoz, hogy doktor úr -aki szeptember 1-jétől fogja a háziorvosi
teendőket ellátni Abán- a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervénél a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni. Kérem, hogy
egyrészt a képviselő-testület hagyja jóvá az előterjesztést, másrészt jegyző úrnak van
néhány kiegészítése, amelyet a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve kért ahhoz, hogy a szükséges engedélyeket ki tudják adni.
Nagy András Botond jegyző:
A kiadott előszerződéshez képest az alábbi módosításokat kéri a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve:
A 4. pontban, ahol a rendelési idő szerepel:
Szerda: 13:00-15:00 tanácsadás Aba
Szerda, péntek: 10:00-12:00 iskola-egészségügyi ellátás
Kérem, továbbá, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a végleges
feladat-ellátási szerződés aláírására is, tekintettel arra, hogy a doktor úrnak az OEPpel való finanszírozási szerződés megkötéséhez arra is szüksége van.
Kossa Lajos polgármester.
Van –e kérdése, észrevétele valakinek?
Amennyiben nincs, aki a jegyző úr által tett kiegészítéssel együtt egyetért az
előszerződéssel, háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozóan az előterjesztésnek
megfelelően, valamint felhatalmaz a végleges feladat-ellátási szerződés aláírására,
kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:

55/2013. (VI.26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Dr. Pataky és Társa Házi- és Üzemorvosi Betéti Társaság (székhelye: 7086 Ozora,
Mártírok u. 6.) megkötött előszerződést az írásos előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végleges feladat-ellátási
szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Kossa Lajos polgármester:
Gerencsér Balázs
-aki 1990-es években a Kultúr Közösségi Ház vezetője volt, azóta
a NIOK Alapítvány, a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány vezetői
teendőit látja elkeresett meg a közelmúltban, egy olyan pályázati lehetőségre
hívta fel a figyelmünket, illetve kéri az együttműködésünket, amely 100%-os
támogatású Európai Uniós pályázati lehetőség és közigazgatási partnerségi
kapcsolatok erősítésére vonatkozik. Önkormányzati szinten is lehet pályázni, egy
feltétele van, hogy országos hatókörű civil szervezetnek is lennie kell a partnerek
között. Ezt vállalná a NIOK Alapítvány, illetve vállalnák a pályázati anyag
elkészítését is. Konkrétan a pályázat arról fog szólni, hogy az Abai Társadalmi
Szerződés intézményrendszerét megerősítjük. Mivel a Társadalmi Szerződést 2005ben 10 évre kötöttük azzal, hogy meghosszabbítható, ennek értelmében
előkészítenénk a következő 10 évre vonatkozó Társadalmi Szerződést és az ehhez
kapcsolódó intézményrendszert szeretnénk megerősíteni. Ebben kérem a képviselőtestület támogatását, hozzunk egy határozatot, amelyben támogatja a képviselőtestület ÁROP-1.A.6-2013. Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése c. pályázat
benyújtását és a pályázat megnyerése esetén támogatja annak megvalósítását. 2013.
július 05. a beadási határidő. Bízzunk benne, hogy mindent sikerül határidőre
elkészíteni. Ha nyer a pályázat, akkor a konkrét programot is egyeztetni fogjuk.
100%-os támogatású a pályázat, az önkormányzat részéről önrészt nem igényel.
Van –e kérdése valakinek ezzel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
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56/2013. (VI. 26.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy támogatja az
ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"
című pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület a pályázat megnyerése esetén támogatja annak
megvalósítását.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2013. július 5.
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A múltkori testületi-ülésen tárgyaltuk a polgármesteri
hivatal alapító okiratának módosítását. A Magyar Államkincstár ezzel kapcsolatban
küldött egy hiánypótlási felhívást, az egyik szakfeladat számot tévesen
szerepeltettük, nem a hatályos szakfeladat rendnek megfelelően. Kérem a képviselőtestületet, hogy az akkori határozatot módosítsuk és az országos települési és területi
nemzetiségi
önkormányzatok
választásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek
megnevezés helyett az országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek megnevezést szerepeltessük.
Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
57/2013. (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:
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„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:”
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 10.3. pontban foglalt a költségvetési szerv
alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása alatti szakfeladatok az
alábbi szövegrészre változnak. Egyidejűleg a korábban használt szakfeladatok
hatályon kívül helyeződnek.
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841173 Statisztikai tevékenység
855936 Kötelező felkészítő képzések
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
9.
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.”
10.
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.”
11.
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
Képviselőtestületét illeti meg. „

jog

Aba

Nagyközség

Önkormányzata

12.
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
57/2013. (VI. 26.) számú határozata. „
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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.

Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele, bejelentése?
Amennyiben nincs, megköszönöm képviselőtársaimnak a mai ülésen való
részvételét, ezennel az ülést bezárom.
k.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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