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Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. május 08. napján 16:30-kor
megtartott rendkívüli 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.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester,
aki jelezte, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. A napirendi
pontokra a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázat véleményezése
2. A

Sárvíz

Alapfokú

Művészeti

Iskola

intézményi

átszervezésének

véleményezése
3. Az Abai Idősek Otthona Alapító Okiratának jóváhagyása
4. A Fórum étterem üzemeltetésével kapcsolatos kérés megtárgyalása
5. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.

(II.14.) számú rendelet módosítása
6. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének

végrehajtásáról
7. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
8. Bejelentések

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

A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázat véleményezése
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Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Szilasy László igazgató urat, aki egyedüliként
adta be a pályázatát az intézményvezetői álláshely betöltésére. Többször találkoztunk
már vele, és mivel az Aba Sámuel Általános Iskola továbbra is tagiskolája a perkátai
iskolának, ezért a mi testületünknek is véleményezni kell a pályázatot. Örülök a
lehetőségnek, hogy megismerhetjük az elképzeléseit, és mielőtt átadnám a szót az
Oktatási Bizottság vezetőjének, megkérném Szilasy Lászlót, hogy pár szóval egészítse ki
az írásos pályázatot.
Szilasy László:
Kiegészítésként annyit szeretnék elmondani, hogy egyrészt megköszönöm az elmúlt
időszakot az abai önkormányzatnak, az abai iskolának, az iskola vezetőjének, Fábián
Juditnak és Kasó Lászlónak is. A pályázatomban leírtam, hogy 2011-ben jött létre a
társulás, külön meg kell köszönnöm az abai óvodának, hogy egészen 2013. január 01-jéig
ez a hét intézményből álló intézménykomplexum nagyon erősen tudott együttműködni,
úgy gondolom, hogy szakmailag és anyagi szempontból is, itt nem csak a plusz
támogatásra gondolok, hanem arra, amit együtt tudtunk alkotni abban a három évben,
mikor együtt voltunk ezzel a hét intézménnyel. 2013. január 1-jétől az iskolák leváltak,
és azóta az iskolák együttműködése áll a tevékenységem fókuszában. Azt gondolom,
hogy az egy külön elismerés, hogy amikor 2014. tavaszán felmerült, hogy az
intézmények szétváljanak-e, akkor én megkérdeztem az intézményvezetőket, hogy ők
mit gondolnak erről, mint leginkább érintettek, illetve megkérdeztem az önkormányzat
részéről a települések polgármestereit is, így Aba város polgármesterét, Kossa Lajos urat
is. A tagintézményi pozitív véleményeket követően a két polgármester úrtól is pozitív
választ kaptam, így maradtunk a már nem létező társulásban egy intézményként, mivel a
tankerületi igazgató úr is respektálta a kérésünket. Nagykarácsonyban egyértelmű volt
az indok, mivel kis településről van szó, a tankerületi igazgató is kérte, hogy maradjunk
egyben, hiszen egy 100 fős iskoláról van szó, ahonnan, ha szétválunk, akkor
nagyvalószínűséggel a felső tagozat elkerül. Várhatóan Nagyvenyimre vagy Mezőfalvára
vitték volna át a felső tagozatosokat, így viszont, hogy együtt maradtunk, megfeleltek a
törvényi előírásoknak az évfolyamok létszámai, maradhatott a felső tagozattal működő
általános iskola Nagykarácsonyban.
Kossa Lajos polgármester:
Talán Aba is besegített ebbe.
Szilasy László:
Ez így van. Kiegészítésként szeretném még elmondani, hogy engem a tankerület kért fel,
mivel a köznevelési törvény lehetőséget biztosít pályázat nélküli kinevezésre a második
ciklusát töltő intézményvezetők esetében. Én nem szándékoztam ezzel élni, ők
ajánlották fel a lehetőséget. Én azóta is neheztelek a tankerületre ezért, mert 100 embert
mozgattunk meg ebben az ügyben, mint utólag kiderült, teljesen feleslegesen. Bizonyos
értelemben nem bántam, hogy így alakult a dolog, mert így megírhattam a pályázatot, így
mindenki láthatja, hogy kinek adja le a voksát, és mire számíthat. Ennyi lett volna a
kiegészítésem, és még egyszer köszönöm az elmúlt időszakot az abai önkormányzatnak
és a polgármester úrnak is. Külön kiemelném Kasó László segítségét, akivel 1 évig együtt
voltunk vezetők, ő nagyon sokat segített azzal a tapasztalattal, amellyel rendelkezett
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Abán, és köszönöm Fábián Juditnak is, aki a másfél év alatt megérett arra, hogy ezt az
intézményt kiválóan tudja vezetni.
Kossa Lajos polgármester:
A mai napon megkaptam az Aba Sámuel Tagiskola alsós munkaközösségének, felsős
munkaközösségének, diák önkormányzatának valamint a szülői munkaközösség
állásfoglalását is a pályázattal kapcsolatban, szeretném ezeket ismertetni
képviselőtársaimmal. Az alsó tagozatos munkaközösség által készített véleményezés a
következőket tartalmazza: Szilasy László intézményvezetői pályázatával az Aba Sámuel
Tagiskola valamennyi tanítója megismerkedett. A pályázat logikusan felépített, lényegre
törő. A gyermekek és a tagiskolák érdekeit szem előtt tartja. Vezetői programjában nagy
hangsúlyt fektet a pályázatokra, amelyek iskolánk tárgyi és infrastrukturális felépítésére
törekszenek. Pozitívumként értékeljük, hogy elismeri a pedagógusok szakmai
felkészültségét. Támogatjuk és fontosnak tartjuk a pedagógiai asszisztensek
alkalmazását, a logopédia és gyógytestnevelés fejlesztését. Hangsúlyt fektet a
hagyománytiszteletre, az egészséges életmódra nevelésre. Komoly figyelmet igényel a
BTM-es tanulók igen magas aránya, így a pályázatban örömmel olvastuk a rájuk
vonatkozó gondolatokat. A pályázó által megfogalmazott célok, elvárások egyértelműek,
a pedagógusok számára elfogadhatóak. Szilasy László szakmai és pedagógiai
felkészültsége, vezetői gyakorlata alkalmassá teszi a vezetői feladatok további ellátására.
Az alsó tagozatos munkaközösség támogatja Szilasy László intézményvezetői pályázatát.
A felső tagozatos munkaközösség által készített véleményezés a következőket
tartalmazza: Szilasy László intézményvezetői pályázatát szakmailag megfelelőnek
tartjuk. A társulás óta érezzük azt a bizalmat, amelyet saját intézménye és az
együttműködő intézmények felé közvetít. Alapelvével - Élni, és élni hagyni - maximálisan
azonosulni tudunk. Örömmel üdvözöljük, hogy a 6 évvel ezelőtt megkezdett utat
szeretné folytatni, amelyen az intézményünkre is számít. Gratulálunk eddigi sikereihez,
ahhoz a sok-sok pályázat megvalósításához, amelyekkel lehetőséget biztosított a
társulás intézményei számára. Tudjuk, hogy a továbblépéshez elengedhetetlenek a
pályázati úton megszerezett lehetőségek, források, ill. tárgyi eszközök. Neki köszönhető,
hogy nem csupán egy papíron meglévő társulás tagjai lehetünk, hanem közös
pályázataink révén az elmúlt években a nevelőtestület tagjai közül egy fő mesterképzést
végzett, ketten pedig fejlesztő pedagógiaképzést végeztek, a művészeti irányultságú
osztályok tanulói pedig különféle szakkörökön, programokon fejleszthették
képességeiket szintén egy közös pályázat eredményeképpen. Az igazgató úr által
kezdeményezett, már három alkalommal megrendezésre került összművészeti fesztivál
kiváló alkalmakat teremtett arra, hogy a társulás pedagógusai, gyermekei
megismerkedhessenek egymással. Ezen alkalmakat Nagykarácsonyban és Abán is
megtisztelte jelenlétével Perkáta polgármestere, Somogyi Balázs is. Az igazgató úrral és
munkatársaival, valamint a társulás nagykarácsonyi intézményvezetőjével jó
kapcsolatot sikerült kialakítani. Szakmailag is tovább fejlődhetett az Aba Sámuel
Tagiskola. Céljai megvalósításához sok sikert kívánunk, melyhez az Aba Sámuel
Tagiskola pedagógusaira maximálisan számíthat. A diákönkormányzat véleménye: az
Aba
Sámuel
Tagiskola
diákönkormányzata
megtárgyalta
Szilasy
László
intézményvezetői pályázatát, melyet támogat és elfogadásra javasol. A szülői
munkaközösség véleménye: Szilasy Lászlónak a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatát
az abai Szülői Munkaközösség elfogadta és kinevezését támogatja.
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Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt képviselő-testület! Az Oktatási, Kulturális és Civil kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta Szilasy László intézményvezetői pályázatát. A pályázó, Szilasy László is
részt vett a bizottság ülésén, valamint a tagintézmény-vezető, Fábián Judit is. A bizottság
tagjai kérdéseket tettek fel a pályázónak. Az írásbeli pályázat mindenkit meggyőzött
arról, hogy Szilasy László rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel alkalmas
lesz hosszabbtávon is a társintézmények vezetésére. Magam részéről úgy éreztem, hogy
harmonikus kapcsolat alakult ki a két intézmény pedagógusai között. A tagiskolák
vezetőinek önállóságot biztosított, és nagyon sokat jelentett az iskolában, hogy pénzt
tudunk szerezni különböző foglalkozásokra. A bizottság egyhangúlag támogatásra
javasolja az önkormányzat képviselő-testületének az intézményvezetői pályázat
elfogadását.
Fábián Judit, az Aba Sámuel Tagiskola tagintézmény-vezetője:
Én is részt vettem az Oktatási Bizottság ülésén, ahol elmondtam, hogy Szilasy Lászlóra
mi Penczu Attilával együtt mentorként is tekinthetünk, hiszen mindenben számíthatunk
rá, segíti a munkánkat, és hagyja, hogy dolgozzunk, nem nehezedik ránk, nem ellenőriz
egyfolytában minket, a bizalmat is érezhetjük, kiáll értünk és a társulásért is. Ahogy a
pályázatban is szerepel, plusz pedagógiai asszisztensre van szükségünk. A héten sikerült
a tankerületnél elintézni, hogy felvehessünk egy fő pedagógiai asszisztenst. A
Dunaújvárosi Tankerülethez tartozunk, ahol a gyűlések alkalmával szembetűnő, hogy
Szilasy Lászlónak elég nagy szava van a munkaközösségben, tehát nem csak társulási
szinten ismerik el, hanem ott is. Mindig mindenben számíthatunk rá, köszönjük az eddigi
munkát, és reméljük, hogy ezen túl is így lesz. Kiemelném még, hogy a perkátai
intézmény összes dolgozójára számíthatunk, mind a pedagógusokra, mind a technikai
dolgozókra, bármilyen kérdésünk van. Nagyon jó kapcsolat alakult ki.
Varga Istvánné képviselő, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Tisztelt képviselő-testület! Az elmúlt évek folyamán volt szerencsénk az abai óvodának,
mint tagintézménynek a vezetőjeként Szilasy Lászlót, az intézményi társulás
vezetőjeként megismerni. Elmondhatom, hogy ez a kapcsolat nem csak gazdasági
előnyökkel járt, hanem nagyfokú szakmai előrelépés is volt számunkra, hiszen
megismerkedhettünk mi is a perkátai és a nagykarácsonyi óvodával, és eredményes
szakmai munka alakulhatott ki. Szilasy László jól koordinálta a csapatmunkát, azt
gondolom, hogy ez mindenképpen gyümölcsöző kapcsolat volt. Nagyon sok pályázati
lehetőséget használtunk ki együtt, és ezt utólag is köszönöm szépen, hiszen ezáltal
javulhatott a szakmai munkánk. Köszönöm ezúton is külön a gazdasági osztálynak a
segítségét is, mintaértékű volt a szakmai és gazdasági kapcsolatunk minden téren.
Természetesen támogatom a pályázatát.
Kossa Lajos polgármester:
A magam részéről örülök, hogy egy ilyen alkalom kapcsán szembesülhettem azzal, hogy
nem csak nekem volt nagyon jó véleményem a társulásról akkor, amikor még az
önkormányzatok is komoly hatáskörrel rendelkeztek, hanem jól érzékelhető a pályázat
véleményezése során, hogy a társulásban részt vevő tanárok is hasonló módon élték
meg ezt a néhány évet, és ez mindenképpen egy nagyon pozitív visszajelzés. 2011-ben
egy nagyon nehéz helyzetben kaptunk egy nagyon komoly gesztust Perkáta és
Nagykarácsony önkormányzatától, az ottani iskoláktól és főleg Szilasy Lászlótól, aki
ennek a társulásnak a kezdeményezője volt annak idején. Jól látszik, hogy az anyagiakon
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túl nagyon komoly szellemi, lelki gyarapodásnak is a részesei lehettünk, és örülök annak,
hogy ezzel igazgató úr is szembesülhet a pályázat elbírálása kapcsán. Mindenképpen
fontos, hogy ilyen pozitív visszajelzés érkezik mindenki részéről, aki tagja ennek a
társulásnak, ennél nagyobb elismerés nincs, minthogy önként marad az iskola
tagiskolaként.
Annak
külön
örülök,
hogy
segíthettünk
Nagykarácsony
önkormányzatának azzal, hogy az abai iskola átlaglétszáma jóval magasabb, és mivel
összesítve nézik az átlaglétszámot, így Nagykarácsonyban maradhatott a felső tagozat,
ezzel valamelyest viszonozni tudtuk azt a gesztust, amit néhány évvel ezelőtt kaptunk. A
magam részéről természetesen támogatom a pályázatot és az 5 éves kinevezést, és
bízom abban, hogy amíg együtt megyünk tovább, addig hasonló eredményekről tudunk
majd beszámolni az abai közösségnek, és a társulás valamennyi tagja számára. További
sok sikert kívánunk, gondolom, hogy mindenhol hasonló volt a testületek és minden
szervezet véleménye, így nem lesz akadálya annak, hogy Szilasy László legyen a
következő 5 évben a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetője. Mivel más kérdés, észrevétel nincs, aki támogatja Szilasy
László pályázatát, illetve Szilasy László intézményvezetővé történő kinevezését a
következő 5 évre, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
54/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 83. § (3) és (4) bekezdésére támogatja
Szilasy László újabb 5 évre szóló vezetővé történő kinevezését a Perkátai Hunyadi
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
álláshelyére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2014. május 23.
Kossa Lajos polgármester:
Gratulálok, azt kívánom, hogy kerüljön fel az i-re a pont időben, és folytathassuk hasonló
szellemben a közös munkát, mint ahogy eddig tettük.
Szilasy László:
Július 31-én jár le a mandátum és augusztus 1-jével nevezi ki az új igazgatót az oktatási
államtitkár.
Nagyon szépen köszönöm a testületnek a bizalmat. Elsősorban pedig a szakmai
közösségnek köszönöm, hiszen ők azok, akik napi szinten érzik az én munkámnak az
eredményét vagy az eredménytelenségét, és az ő ítéletük mindenképp meghatározó. Ez
a megerősítés az elmúlt két hónapban kétszer történt meg, mind az önkormányzatoktól,
mind a nevelőtestületektől, alkalmazotti körtől, mind a kétszer bizalmat kaptam, így ez
egy erős megerősítés számomra, hogy nem végezzük rosszul a munkánkat együtt, mert
ez nem csak az én érdemem.
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2.

A Sárvíz Alapfokú
véleményezése

Művészeti

Iskola

intézményi

átszervezésének

Kossa Lajos polgármester:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ olyan pontosításokat végzett el a Sárvíz
Alapfokú Művészeti Iskola kapcsán, amelyek nem változások, hanem az írásbeli
dokumentumok hozzáigazítása az élethez. A Központ ehhez kéri az önkormányzatunk
hozzájárulását is, konkrétan arról van szó, hogy 5 intézményi átszervezési javaslatot
kaptunk, jobban mondva 5 római számos javaslatot, amelyen belül további alpontok
vannak, tehát összesen 10 intézményi átszervezési javaslatról van szó. Az első: a
Szabadegyházán működő feladatellátási hely 2013/14-es tanév első félévével megszűnt,
a továbbiakban az ottani általános iskola végzi ezt a tevékenységet. A második: az abai
székhelyintézmény esetében az zeneművészeti ágon új tanszak felvétele szükséges.
Kifutó tanszak a harsona tanszak, új tanszakként pedig a vokális tanszak fog bejönni.
Harmadik javaslat: a szabadegyházai feladatellátási helyen a táncművészeti ág törlése
szükséges, oktató hiánya miatt megszűnt az itteni tevékenység. A negyedik javaslat:
Sárkeresztúr esetében a táncművészeti ág törlésére vonatkozik, itt szintén arról van szó,
hogy oktató hiányában ez a tevékenység megszűnt. Az ötödiken belül pedig igazából az
évfolyamok megjelölésének a módosítása szükséges, ez egy teljesen adminisztratív
jellegű változás. Itt minden telephely esetében, Béke tér, Szent István tér,
Iszkaszentgyörgy, Szabadegyháza és Sárkeresztúr esetében is a képviselőtársaim
pontosan látják, 12 évfolyamos a képzés a művészeti alapiskolában, ennek megfelelően
kell jelölni a különböző évfolyamokat valamennyi telephelyen. A művészeti iskola
esetében is valamennyi érintett szervezet véleményezte már és jóváhagyta az
átszervezési javaslatot, a mai napon pedig az Oktatási Bizottság is tárgyalta, a bizottság
elnökének adom meg a szót.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt képviselő-testület! Az Oktatási, Kulturális, és Civil Kapcsolatok Bizottsága
tárgyalta a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének kérdéseit. A
bizottság megállapította, hogy van ahol személyi okok voltak, hogy a tanszakok
megszűntek, van ahol másik épületbe kellett költözni, van ahol adminisztratív dolgok
történtek és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az átszervezést.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, még azt
szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan átszervezési javaslat, amivel valaki nem ért
egyet, mert ha nem, akkor egyben szeretném feltenni szavazásra. Tehát aki egyet ért az
előterjesztésben szereplő tíz intézményi átszervezési javaslattal, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
55/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete által megküldött a Sárvíz
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Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezési koncepciójának valamennyi - I/1.,
I/2., II., III., IV., V/1., V/2., V/3. V/4., V/5. számú - javaslatával egyetért..
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
3.

Az Abai Idősek Otthona Alapító Okiratának jóváhagyása

Pozsik Kornélné:
Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvéd asszony előkészítette számunkra az alapító
okiratot. Az intézményvezetői állásra 5 db pályázat érkezett be.
Nagy András Botond jegyző:
Az alapító okiratot valóban az ügyvéd asszony készítette el számunkra, július 1-jétől
történne meg az idősek otthonának az önkormányzati megalapítása. Ez olyan új
költségvetési szervet jelent, amely alapján munkáltatói jogutódlás nem következik be az
előző időszakhoz képest. A feladatellátási hely marad ugyanott, ahol van jelenleg is. A
törzskönyvi bejegyzéshez szükséges ma a határozati javaslat jóváhagyása az alapító
okirat elfogadására vonatkozóan, ezt 8 napon belül el kell küldeni a Magyar
Államkincstárnak, aki bejegyzi a költségvetési szervet. A költségvetési szervről még
annyit fontos elmondani, hogy önállóan működő költségvetési szerv. A pénzügyi
gazdálkodási feladatait az Abai Polgármesteri Hivatal fogja ellátni. Fontos, hogy most
tárgyalja meg a képviselő-testület, ugyanis engedélyeket kell szerezni ahhoz, hogy az
idősek otthona 2014. július 1-jétől elindulhasson, és alapvető feltételként kérik tőlünk az
engedélyező hatóságok a törzskönyvi bejegyzést.
Kossa Lajos polgármester:
A Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót az elnökének.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke
Tisztelt képviselő-testület! A Szociális Bizottság is megismerkedett az idősek otthonának
alapító okiratával, megbeszéltük minden pontját, és elfogadásra javasoljuk.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, észrevétele az alapító okirattal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az Abai Idősek Otthona alapító okiratát az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta
a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

56/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Abai Idősek
Otthona alapítására, az Alapító Okirata kiadására vonatkozó előterjesztést,
melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
7

I.
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abai Idősek Otthona Alapító
Okiratát 2014. július 1-jei hatállyal az alábbi tartalommal állapítja meg:
Abai Idősek Otthona
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 5. pontjában meghatározott Aba Város Önkormányzata
Képviselőtestülete „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 foglalt tartalommal az Abai Idősek Otthona, mint helyi
önkormányzati költségvetési szerv Alapító Okiratát 2014. július 1-jei hatállyal az
alábbiakban állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve:
Abai Idősek Otthona
2.

A költségvetési szerv székhelye:

8127 Aba, Kossuth u. 154. sz.

3.

Létrehozásáról rendelkező határozat száma, az alapítás módja.
3.1. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Aba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
56/2014. (V. 08.) határozata
3.2. Alapítás módja: jogelőd nélküli alapítás.

4.

A költségvetési szerv alapító, fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Aba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8127 Aba, Rákóczi u. 12. sz.

6.

A költségvetési szerv működési területe: Magyarország
területe.

teljes

közigazgatási

7.

A költségvetési szerv típusa:

8.

A költségvetési szerv közfeladata:
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ 8. pontjában, a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993.
évi III. törvény 68. §-ában meghatározott idősek otthona szociális intézményi
ellátás biztosítása.

9.

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása és szakmai
alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése:
9.1. Szakágazati besorolása: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos
ellátása.

ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos
szociális intézmény: idősek otthona.
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9.2. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
Funkciócsoport
9.2.1 1020
.

Megnevezés
Időskorúak, demens betegek tartós
bentlakásos ellátása

Kormányzati
funkció
száma
102021

10. A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási jogosítványai:
10.1. A költségvetési szerv önálló jogi személy, önálló adószámmal s
pénzintézeti számlaszámmal rendelkezik.
10.2. A
költségvetési
szerv
pénzügyi-gazdálkodási
feladatait
–
munkamegosztási megállapodás alapján – az Abai Polgármesteri Hivatal
látja el.
10.3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. A költségvetési szerv vezetője: Az intézményvezető, akit nyilvános pályázat
alapján meghatározott időtartamra Aba Város Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogokat Aba Város Önkormányzata Polgármestere
gyakorolja.
A költségvetési szervet az intézményvezető képviseli.
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. Közalkalmazottak, akiknek a jogviszonyára a „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai
rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.
12.2. Az egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyokra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
13.1. Az abai 705 hrsz-ú, 8127 Aba, Kossuth út 154. szám alatti ingatlan, s a
benne lévő berendezések, ingóságok Aba Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában állnak.
13.2. A vagyon feletti rendelkezési jog a tulajdonosi jogkört gyakorló Aba
Város Önkormányzatát illeti meg, melyre nézve a költségvetési szervet
térítésmentes használati jog illeti meg.
13.3. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló berendezéseket és
ingóságokat, mint vagyontárgyakat a szociális intézmény az
alapfeladatainak ellátásához szabadon használhatja, de nem
idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.
II.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Abai Idősek Otthona Alapító
Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi
nyilvántartásba történő 2014. július 1-jei hatályú bejegyzése érdekében 8 napon
belül küldje meg.
Felelős:

Kossa Lajos Polgármester
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Határidő:

döntést követő 8 nap

Kossa Lajos polgármester:
Ehhez a napirendhez kapcsolódóan kérem a képviselő-testületet egy személyes döntés
meghozatalára is. A testületi döntéseknek megfelelően folyik a szociális területen az
előkészítő munka, itt több területet érintően hozott a képviselő-testület döntést,
egyrészt az Abai Idősek Otthona kapcsán a július 1-jével történő átvételről, másrészt a
szociális alapfeladatok ellátásáról társulás formájában, amely esetben arról döntött az
abai képviselő-testület, hogy Seregélyessel, Táccal, és Csősszel közösen fogjuk szintén
július 1-jétől ellátni ezeket a feladatokat. Korábbi döntésünknek megfelelően a Fórum
étterem üzemeltetését január 20-ától önkormányzati hatáskörben végezzük, illetve
Pozsik Kornélnét vettük fel annak érdekében a polgármesteri hivatalhoz, hogy ezen
előkészítő munkákban a szakmailag segítse az önkormányzatunkat. Ezzel párhuzamosan
meghirdettük azokat az álláshelyeket is, amelyek ezen intézményi feladatok ellátásához
szükségesek, és az Abai Idősek Otthona kapcsán is valamennyi szükséges álláshely
meghirdetésre került. Az álláshelyekre vonatkozóan a beadási határidő is letelt már,
annyit előzetesen el tudok mondani, hogy valamennyi álláshelyre jelentős túljelentkezés
volt, nagyon jó hír az önkormányzat és a közösség számára is, hogy a szakmai területek
tekintetében is sok jelölt volt, és szakmailag megfelelő jelöltek, természetesen a kisegítő
munka kapcsán az alapelvünk továbbra is az, hogy helyi jelöltekből kerülnek
kiválasztásra az alkalmazottak. Ahhoz, hogy ez a folyamat is el tudjon indulni, van egy
nagyon fontos feladatunk, az Abai Idősek Otthona leendő intézményvezetőjéről kell
döntenünk. Ennek kapcsán a Szociális Bizottság, jegyző úr és Pozsik Kornélné
intézményi koordinátor meghallgatta a jelölteket, képviselőtársaim részt vehettek ezen
az ülésen, ezért azt kérem, hogy a mai napon, amennyiben képviselőtársaim a Szociális
Bizottság véleményével egyetértenek, akkor kerüljön július 1-jei hatállyal kinevezésre az
intézmény vezetője. Annál is inkább javaslom ezt, mert neki kell a további munkatársak
felvételéről dönteni, tehát van munka bőven annak érdekében, hogy július 1-jével
zökkenőmentesen tudjuk a feladatokat ellátni. Még annyit szeretnék elmondani, hogy
egy olyan modellben gondolkozunk, amely arról szól, hogy Pozsik Kornélné nem egyik
vagy másik intézmény vezetője lenne, hanem szeretnénk azt, ha a polgármesteri
hivatalon belül intézmény koordinátori feladatokat látna el. Ez azt jelenti, hogy
mindhárom intézménynek ő lenne a felügyelője, irányítója, koordinátora. Mind az idősek
otthona, mind a szociális alapellátás, mind pedig az étterem tekintetében úgy érezzük,
hogy szükség van az ő irányítói munkájára, annál is inkább, mert akkor tudunk
hatékonyan dolgozni, ha ezen a 3 területen egyetértés, összhang van. Az eddigi
együttműködést nagyfokú hatékonyság jellemezi, ezért szeretnénk, ha ő a hivatalban
valamennyi intézmény felügyeletét ellátná a továbbiakban is. Ahogy jegyző úr is
elmondta, az idősek otthona önálló intézmény lesz, de nem önálló gazdálkodású, tehát a
pénzügyeket mind a Fórum étterem, mind az idősek otthona, mind pedig a szociális
feladatellátás esetében a hivatalon belül szeretnénk ellátni. Ennek lesz majd egy
következő lába, tehát egy pénzügyi álláshelyet is létre kell hoznunk annak érdekében,
hogy ez a munka gördülékeny legyen. Mi úgy ítéljük meg az eddigi tapasztalatok alapján,
hogy ez egy igen hatékony feladatellátást fog lehetővé tenni, az eddig már átvett
területeken nagyon pozitívak a tapasztalatok. Ez lenne az a modell, amelyet szeretnénk
július 1-jéig felállítani. Bízom abban, hogy ez minden szempontból jó és hatékony
döntésnek fog bizonyulni. Mivel az intézményvezetői álláshelyre érkezett pályázatok
kapcsán is az előkészítő munkát Pozsik Kornélné vezette, ezért neki adnám meg a szót,
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utána pedig megkérném Varga Istvánnét, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a bizottság javaslatáról.
Pozsik Kornélné:
Az intézményvezetői állással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy 5 pályázat
érkezett be, az 5 pályázat közül 4 volt érvényes, akiknek a szakmai képesítései a
jogszabályban előírtaknak megfelelőnek bizonyultak. Ebből a 4 jelöltből hármat tudtunk
meghallgatni, mert egy jelöltünk az utolsó napon visszalépett családi okokra hivatkozva.
A három meghallgatott jelölt közül kettő szociális végzettségű, egy pedig egészségügyi
alapvégzettséggel rendelkező jelölt volt. Mindegyik jelölt személyisége, képesítése és
szakmai tapasztalata alapján alkalmasnak bizonyult az idősek otthona vezetésére.
Fontos még megjegyezni, hogy a vezető személyét a törzskönyvben már meg kell
neveznünk, tehát itt jön az összhang a két napirend között.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület! A Szociális Bizottság ülésén sor került a személyes
találkozókra, 3 pályázó fogadta el a meghívásunkat és valamennyien elmondták az
életútjukat, illetve meggyőződhettünk arról, hogy kinek milyen a szakmai tapasztalata,
iskola végzettsége, valamint a szakmai kérdésekre is választ adtak nekünk.
Valamennyien Olaszy Anna személyét jelöljük meg, és javasoljuk elfogadásra, szakmai
tapasztalata, az iskolai végzettsége és személyes szimpátia alapján őt tekintjük a
legmegfelelőbbnek az Abai Idősek Otthona vezeti beosztására.
Pozsik Kornélné:
Néhány dolgot mondanék a pályázóról. 2003-ban szerezte meg a szociálpedagógusi
főiskolai képesítését. Ezt követően a szakmában helyezkedett el. Két területen szerzett
szakmai tapasztalatot, a fogyatékos ellátás területén, mint támogató szolgálat vezetője,
tehát vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. A másik terület, ahol szintén huzamosabb
ideig dolgozott, az pedig a hajléktalan ellátás volt, amely szakmailag azt gondolom, hogy
egy nagyon kemény terület. Az ott szerzett szakmai tapasztalatai sok szempontból
találkoznak az itteni vezetői feladataival, mivel szociális munkatársként dolgozik
jelenleg is a hajléktalanellátó rendszerben. Emellett még a hölgy mellett szól, hogy a
pályázatírás, projekt menedzsment területén is rendelkezik tapasztalattal, írt pályázatot
és a megvalósításban is részt vett.
Kossa Lajos polgármester:
Hozzá szeretném tenni, hogy annak az intézmény koordinátori szerepnek
-amelyet
Pozsik Kornélné be fog töltenia lényege, hogy a munkaideje nagy részében
helyszínen fogja ezen intézmények munkáját segíteni. Ezt azért szeretném hangsúlyozni,
mert az idősek otthonában is ott lesz és minden szükséges segítséget meg fog adni
ahhoz, hogy gördülékenyen, problémamentesen történjen meg az átállás. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, ellenvetése a jelölttel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az Abai Idősek Otthona
intézmény vezetői feladatainak ellátására 2014. július 1-jei kezdő hatállyal Olaszy Annát
bízzuk meg, és akinek közalkalmazotti jogiszonyban történő foglalkozatását ugyanezen
kezdő hatállyal biztosítsuk, egyben felkéri a képviselő-testület a polgármestert a
foglalkoztatással, és a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos intézkedések
megtételére, a bérét a közalkalmazotti törvénynek megfelelően határozzuk meg, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot
hozta:
57/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abai Idősek Otthona
(továbbiakban: Intézmény) magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2014.07.01jétől 2019.06.30-ig meghatározott időtartamra
Olaszy Anna Asszonyt
bízza meg, akinek közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatását
ugyanezen kezdő hatállyal biztosítja. A megbízott magasabb vezető illetményét,
vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a foglalkoztatással s a magasabb
vezetői megbízással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:
4.

Kossa Lajos Polgármester
azonnal

A Fórum étterem üzemeltetésével kapcsolatos kérés megtárgyalása

Pozsik Kornélné:
A Fórum étteremmel márciusban kerültem közelebbi kapcsolatba. Szeretném
elmondani, hogy a március folyamán több személyi változás is történt. A szakács
személye változott, amely viszonylag zavartalanul történt, az új kolléganő könnyen
beilleszkedett a társaságba. Azt gondolom, hogy ők nem csak munkatársak, hanem
csapatként dolgoznak együtt. Az étkezés minőségével kapcsolatban szeretném
elmondani, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések az utóbbi időben. Mind a minőséget,
mind a változatosságot, mind a mennyiséget illetően. A hét folyamán megjelent az új
közétkeztetésre vonatkozó jogszabály, amely szeptember 1-jétől lép hatályba. Ennek azt
gondolom mi már most is 99%-ban tökéletesen megfelelünk, a változatosságot, az
előírásokat, az energia szükségletet tekintve, tehát minden olyan szakmai előírásnak,
ami fontos, igyekszünk eleget tenni. A kollegáim is napra készek ebben a témában, amit
én nagyon fontosnak és szükségesnek tartok. Nem csak az intézmények részéről jönnek
visszajelzések, hanem szülők részéről is, hogy nagyon elégedettek a minőséggel és a
mennyiséggel is. Én bízom benne, hogy továbbra is így fog maradni, és a jogszabályi
változások szeptembertől ezt még pozitívabbá fogják tenni. A szakmai létszámot illetően
volt egy megkeresésünk az önök irányába. A személyzetet illetően egy olyan
munkavállaló volt, aki közfoglalkoztatottként került be a Fórum étterem
foglalkoztatásába, az ő szerződése a múlt hónap végével lejárt, viszont nagyon hasznos
és eredményes tagja a csapatnak, és szeretnénk kérni a képviselő-testület támogatását
abban, hogy a kolléganő a továbbiakban is a munkatársunk maradhasson, de nem, mint
közfoglalkoztatott, hanem mint közalkalmazott.
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Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselőtársaim! Mindegyikünk előtt ismert, hogy a közétkeztetést pár hónapja
az önkormányzat átvette saját üzemeltetésbe. Nyilván ezzel nagy feladatot vállalt az
önkormányzat, mert ha belegondolunk, mindegyikünk családja valahol érintett. Az itt
elhangzottak alapján is, és más közösségekben is valóban azt hallottam, hogy a színvonal
az étkezés szempontjából, meg egyéb szempontból is nagyon sokat változott. Örülök,
hogy a döntésünk végrehajtása kifogástalan és zökkenőmentes mederben zajlik. Az egy
fő álláshelyet a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. Mindenki egyetért ezzel a
színvonallal, és hogy ezt tudjuk tartani, ez a saját érdekünk is, mert ha az idősek otthona
is bekerül ebbe a rendszerbe, még több feladat lesz.
Kossa Lajos polgármester:
Én is támogatom, hogy az 1 főt a továbbiakban is foglalkoztassuk annál is inkább, mert
2014. január 20-ától annyiban is változott a közétkeztetés, hogy a Béke téri gyermekek
is ott étkeznek, másrészt, ehhez a napirendhez kapcsolódóan meg fogjuk határozni a
külső étkeztetésnek a díját is. Nagyon sokan igénylik, és mivel eddig nem volt
meghatározva, ezért nem tudtak a Fórumban ebédelni, tehát várható egy további
létszámnövekedés az ebédet igénylők körében. Azt is hozzá kell tennem, hogy pénzügyi
osztályvezető úrral már megnéztük az első két hónapnak az adatait, és bár ezek még
átmeneti hónapok voltak, de egyértelműen látszik, hogy jó döntés volt, tehát pénzügyileg
is gazdaságosabb ez a fajta működtetés. Bízunk abban, hogy a további átszervezésekkel,
amelyekről beszéltünk, tovább javulhat ez az eredmény. Hozzá kell azt is tennem, hogy
az a Start munkaprogram pályázatunk, amelyről már beszéltünk az étterem átvétele
kapcsán, azóta el is indult, tehát sikeres volt a pályázat, és Kotrik Ibolya vezetésével már
elültetésre, elvetésre került sok minden, amely reményeink szerint hamarosan már az
étteremben kerül felhasználásra. Szőlőt is telepítettek, amelyet reményeink szerint
szintén a gyermekek fognak majd elfogyasztani. Sőt, egy cég felajánlásának
köszönhetően ősszel, ha minden igaz sok-sok mázsa csicsókánk is lesz, amely szintén
hasznos lesz az étterem és a konyha étrendjében. Én örülök annak, hogy az, amiről a
legelején is szó volt, tehát, hogy szeptember 1-jétől teljes mértékben változni fognak a
jogszabályi előírások, azt hallhatjuk, hogy már most 90-95%-ban megfelelünk ennek, és
ráadásul úgy, hogy ezek szerint a többségében pozitívak a visszajelzések. Kérném a
testületet, hogy támogassuk ennek a folyamatnak a további kiteljesedését. Van-e
valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a Fórum
étterem létszámát 1 fővel bővíti a képviselő-testület, és az ehhez szükséges pénzügyi
támogatást a költségvetésében biztosítja, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta
a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
58/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Fórum
étterem közalkalmazotti létszámát 1 fő 8 órás konyhai kisegítő álláshellyel bővíti
2014. május 01-től kezdődően. A Képviselő-testület az álláshely betöltéséhez
szükséges pénzügyi támogatást a 2014. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
azonnal
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Kossa Lajos polgármester:
Ahogy jeleztem kérem, hogy az önkormányzat konyhájából biztosított munkahelyi és
vendégétkeztetés díjáról is döntsünk. A gyermekek étkezéséért fizetendő térítési
díjakkal kapcsolatban az a javaslatunk, hogy most már a tanév végéig ne nyúljunk hozzá,
tehát szeptemberre minden teljes mértékben kidolgozottá válik, és szeptembertől
határoznánk majd meg a gyermekek tekintetében az új térítési díjakat. Itt most
konkrétan a munkahelyi étkeztetés intézményi térítési díjáról hoznánk döntést, ill. azon
külsősökről, akik szeretnének ebédet vinni az étteremből. Ennek azért sincs akadálya,
mert már korábban beszereztük a pénztárgépet is, tehát bizonylatot is tud adni az
étterem ezekről az ebédekről, és azért is szükséges, mert több tanár jelezte, hogy
szeretne ott ebédelni, ezt lehetővé is tettük azzal, hogy amikor a testület majd dönt a
térítési díjakról, akkor ezt utólag be fogják fizetni. A térítési díjra vonatkozó javaslatunk
az, és ezzel szeretnénk támogatni az intézményekben dolgozókat, hogy a munkahelyi
étkezés esetében 500 Ft legyen egy ebéd, míg a külső étkezés esetében, ha valaki előző
nap délig leadja az igényét, akkor 650 Ft, ha aznap megy be, akkor pedig 750 Ft az ebéd
díja. Én azt hiszem, hogy a minőséget, mennyiséget és az eddigi tapasztalatokat
figyelembe véve, ezek igen jó árak, tehát kérem a képviselő-testületet, hogy fogadjuk el a
térítési díjakat.
Pozsik Kornélné:
Ezek az árak gazdaságosak és fontos elmondani, hogy tényleg napi szinten érkeznek
személyes megkeresések a lakosság részéről, hogy szeretnének ebédet vinni, és azt
gondolom, hogy ezekkel az összegekkel hatékony is lesz a rendszer.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a térítési díjakat.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat
konyháján biztosított munkahelyi és vendégétkeztetés térítési díjáról szóló határozati
javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

59/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Az önkormányzat konyháján biztosított munkahelyi és vendég étkeztetés térítési
díjáról
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Fórum
étterem konyháján a munkahelyi és vendégétkeztetés intézményi térítési díjáról
2014. május 1. napjától kezdődően a következők szerint határoz:
1. A határozat hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményei dolgozóira, a
KLIK által fenntartott intézményre és annak dolgozóira, valamint a
vendégétkeztetésre.
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2. A térítési díj megállapítása a napi ebéd menüre vonatkozik, az étkeztetést

3.
4.

5.
6.

7.

8.

igénybe vevők ebéd igénybevételére jogosultak.
A felnőtt étkeztetés térítési díja a nyersanyagnorma és az intézményi
rezsiköltség, melyet a mindenkori általános forgalmi adóval kell növelni.
A munkahelyi étkeztetés esetén az önkormányzat a rezsi költség
megfizetésétől eltekint azt a dolgozók részére kedvezményként biztosítja.
Vendégétkezés esetén az előző napon 12.00-ig leadott rendelés esetén az
önkormányzat kedvezményes intézményi térítési díjat állapít meg.
A munkahelyi étkeztetés térítési díja:
Nyersanyagnorma Ft/ebéd/nap 394 Ft
Áfa (27%)
106 Ft
Térítési díj Ft/ebéd/nap
500.-Ft
A vendégétkezés kedvezményes térítési díja előző nap 12.00-ig leadott
rendelés esetén:
Nyersanyagnorma Ft/ebéd/nap 394 Ft
Áfa (27%)
106 Ft
Intézményi rezsi költség
150 Ft
Térítési díj Ft/ebéd/nap
650 Ft
A vendégétkezés térítési díja:
Nyersanyagnorma Ft/ebéd/nap 394 Ft
Áfa (27%)
106 Ft
Intézményi rezsi költség
250 Ft
Térítési díj Ft/ebéd/nap
750 Ft

Felelős: élelmezésvezető
Határidő: 2014. május 1-jétől

5.

Az önkormányzat és intézményei 2013.
2/2013. (II.14.) számú rendelet módosítása

évi

költségvetésről

szóló

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Aba Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetése módosítását egyrészt az
elkészült beszámoló, másrészt pedig az egyes soroknak a teljesítési adatai kívánják meg.
A kiadott anyagban próbáltuk részletesen felvázolni a változásokat. Készült egy ’A’
melléklet melyben tételesen, összegszerűen fel van sorolva, hogy melyik sor változott,
milyen összeggel. Összességében a bevétel és kiadási oldalon is 230.996.000 Ft-al
csökkent a költségvetés. Mint említettem tételesen fel vannak sorolva, minden sorra
kitérve, hogy melyik sorok változtak, ebből csak egy pár tételt szeretnék kiemelni.
Bevételi oldalunkon a legelső sorban a bérleti díjak szerepelnek, itt 20.700.000 Ft-al
kellett csökkentenünk a sor teljesítéséhez mérten az előirányzatunk összegét. Bérleti díj
elmaradásunk van, amely a 2014-es évben fog majd befolyni az önkormányzat
számlájára. Emiatt kellett ehhez a sorhoz hozzányúlnunk. Jelentős eredményről tudok
számot adni az iparűzési adó kapcsán. Itt a tervezetthez képest több mint 20 millió
forinttal túlteljesült ez a sor, ezért 24 millió forinttal megemeltük ezt az
előirányzatunkat. Ennek az oka egyrészt az, hogy a szeptemberi bevallásoknál több
bevételt fizettek egyes cégek, valamint decemberben a feltöltés során is jelentős
eredményeket értünk el, valamint ebben a sorban még egy elég jelentős részben
szerepelnek behajtások is. Az év során többször említettem, hogy a 2013-as évben már
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tényleges behajtások történtek az adóosztályon, ennek az eredménye ebben a sorban is
meglátszik. A normatív támogatások között jelentős emelkedés látható. Ennek több oka
van, év közben történt az állam részéről szerkezetátalakítási tartalék címszóval illetve
iparűzési adó visszapótlás címszóval egy normatíva visszapótlás, valamint ezekben a
sorokban szerepel az, hogy a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás normatív támogatása a
második félévtől az önkormányzatot illette meg. Ezzel a 18 millió Ft-tal több lett a
normatív támogatásunk. Ennél az összegnél fontos megemlítenem, hogy ezt az összeget,
amely a társulást illette, miután megkaptuk az államtól, vissza is utaltuk a társulásnak,
mivel őt illette ez a támogatás. Harmadrészt a normatív támogatásoknak a növekedését
az okozta, hogy 2013. július 1-jétől a Hétszínvirág Óvoda az önkormányzat fenntartásába
került, így a második féléves normatív támogatásokat már az önkormányzatunk kapta
meg, és fordította az óvoda kiadásainak a finanszírozására. Az ingatlanértékesítés soron
is látszik csökkentés, az önkormányzatnak volt egy adósságrendezési eljárása, ennek
volt egy egyezségi megállapodása, amelyben azt vállaltuk, hogy a kijelölt ingatlanok
értékesítése függvényében fogjuk kifizetni a hitelezői igényeket. A 2013-as évben nem
úgy sikerült az ingatlanok értékesítése, mint ahogy azt az önkormányzat eltervezte,
ezért ezeket a sorokat kénytelenek voltunk a teljesítés függvényében csökkenteni.
Munkaügyi központ támogatásánál, -ez a közfoglalkoztatást jelenti- 21.970.000 Ft-tal
emeltük a bevételi előirányzatunkat, itt többször említettük az év folyamán, de most is
fontosnak tartom megemlíteni, hogy a munkaügyi központ több programot dolgozott ki,
amelyekre lehetett pályázni. Ezeken a programokon az önkormányzatunk minden
lehetőséget kihasználva elindult, s túlnyomórészt nyertünk is ezeken a pályázatokon.
Ennek eredményeként lehet is látni a városban, pl. a temető körbekerítését élő
sövénnyel, vannak energianyár ültetvényeink, illetve a művészeti iskolába egy kazánt is
sikerült beszereznünk. A másik eredmény az, hogy a településen élő embereknek segély
helyett munkát tud az önkormányzat biztosítani. Egyre több azoknak az embereknek a
köre, akiket be tudunk a programokba vonni. Ezt fontosnak tartottam elmondani. A
pályázatoknál fel van sorolva 3 pályázatunk is. A kerékpárutas pályázatunkhoz és a
járóbeteg szakellátó központ pályázatunkhoz kapcsolódott egy önerő támogatási
kérelmünk is. A járóbeteg szakellátó központ és a kerékpárutas pályázatunk lezárása is a
2014-es évre húzódik át, ehhez kapcsolódik az önerő támogatás is. A 2013-as évben a
kerékpárutas támogatáshoz kapcsolódott egy korábban, a testület által jóváhagyott 30
millió Ft-os hitel felvétele, ebből az Áfa befizetési kötelezettségét teljesesítette az
önkormányzatunk. Tehát a bevételi oldalt 230.996.000 Ft-tal csökkentettük
összességében. A kiadási oldalról is szeretnék pár szót szólni. Mint említettem, az óvoda
a második félévtől önkormányzatunk fenntartásába került. A hitelezői igényeket, mivel a
bevételi forrásunk nem úgy teljesült, ahogy tervezte az önkormányzat, így a kiadási
sorokat sem tudtuk teljesíteni. A pályázatoknál szintén csökkenteni kellett a kiadási
oldalt is. Összességében a kiadási oldalt is 230.996.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
Önkormányzatunk kiadási főösszegét 1.549.651.000 Ft-ban, a bevételi főösszegét
szintén 1.549.651.000 Ft-ban szeretnénk, ha a képviselő-testület elfogadná. Röviden
ennyit szerettem volna elmondani, ha kérdés, észrevétel van, akkor szívesen válaszolok.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a 2013. évi költségvetés módosításának
szükségességét, mi is részletesen végig tárgyaltuk, úgy a kiadási, mint a bevételi oldalt, a
módosítással egyetértünk. A testületnek a bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés
módosítását.
Kossa Lajos polgármester:
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Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a 2013. évi költségvetésről
szóló rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel
a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Mint említettem az előbb is, Aba Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetésről szóló
beszámolóját határidőben elkészítette, a Magyar Államkincstár részére benyújtotta, a
Kincstár részéről már elfogadásra is került. Szeretném megemlíteni, hogy az
önkormányzat teljes költségvetését, gazdálkodását, teljes könyvelését az önkormányzat
független könyvvizsgálóval átvizsgáltatta. Ennek az eredményét a 20-as számú
mellékletben láthatja a tisztelt képviselő-testület. Ezen kívül a 7-12. számú mellékletig
az önkormányzat vagyonának kimutatását lehet megtekintetni, ill. átvizsgálni. Ezen kívül
a szokásos rendben a költségvetésnek megfelelően az 1.es, 2.-es mellékletben a bevétel
és a kiadási oldal teljesítését lehet látni. Itt is szeretném elmondani, hogy a kiadott
anyagban igyekeztünk minden jelentős sorhoz részletes szöveges indoklást is írni. Az
előirányzat módosításnál említettem, hogy minden helyen részletesen felsoroltuk
minden előirányzat módosítási sort. A bérleti díjak kisebb összegben teljesültek, mint
ahogy terveztük, az adóbevételeink a tervezettnek megfelelően alakultak. Minden
adóbevételünket a tervezettnek megfelelően tudtuk beszedni. Említettem, hogy az
adóosztályon már konkrét tényleges adóletiltások vannak, nagyon sok részletfizetési
kérelem érkezett. Ezek el lesznek bírálva, illetve folyamatosan folynak be ezen jellegű
bevételeink. Adóhátralékból tényleges konkrét behajtást követően 3.300.000 Ft-ot
sikerült a 2013-es évben behajtanunk. A normatívánál említettem a módosításnál is,
egyrészt az óvodai normatívák miatt, a társulási normatívák miatt, ill. az iparűzési adó
visszapótlás miatt kellett növelni a normatív bevételi előirányzatot. Fontos
megemlítenünk, hogy a 2013-as évben az állam általi adósságkonszolidációban
önkormányzatunk is részesült. Ez 60%-ban valósult meg 2013-ban. Mint tudjuk a 2014es évben viszont a maradék 40% is konszolidációra került, tehát az adósság teljes
állományát teljes egészében átvállalta az állam. Az OEP finanszírozásnál szeretném
megemlíteni, hogy a 2013-as évben a védőnői finanszírozást kétszer is megnövelte az
állam, azzal a kitétellel, hogy azt a védőnők díjazására kell fordítania az
önkormányzatnak. Ez megtörtént, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, a plusz
bevételt a védőnők finanszírozására fordítottuk. Jelentős eltérés látszik a munkaügyi
központnál, itt 17 millió Ft-tal terveztünk, 40 millió Ft-tal teljesült. Megint ismétlem
önmagam, nagyon sok pályázatot kihasznált az önkormányzatunk, amely egyrészt az
embereknek is nagyon hasznos volt, másrészt az önkormányzatnak is sok eredményt
hozott. A bevételi oldalon még a pályázatokat szeretném megemlíteni, fontos
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eredményünk a KEOP 4.9.0. Általános Iskola, Kultúr Közösségi Ház felújítás megújuló
energiával kombinálva. Ennek a pályázatnak a teljes befejezése, teljes pénzügyi lezárása
2013-ban megtörtént, mind a Kultúr Közösségi Ház, mind az általános iskola
energetikailag felújításra került. Külső hőszigetelés történt, nyílászáró csere, valamint
pellet kazánnal történik mindkét épület fűtése. A 2013/2014-es fűtési szezont már a
pellet kazánnal tudtuk elindítani, amelyeknek a visszajelzése nagyon jó. A Kultúr
Közösségi Házban zökkenőmentesen történt a fűtés, automatizált rendszer, ezért a
fűtésen lényegesen tudtunk spórolni. A bevételeknél nagy vonalakban ennyit szeretnék
elmondani. A kiadási oldalon az intézmények vonatkozásában szeretném elmondani,
hogy a költségvetési év során szoros gazdálkodást kívántunk meg az intézményektől.
Minden intézményvezetőnek köszönöm, hogy ezt a keretet be is tartotta, hiszen a
teljesítési adatokból egyértelműen látszik, hogy egyik intézmény sem lépte túl a számára
előírt előirányzat keretet. Nagyon sok dolgot említettem, a módosításnál is, így nem
szeretnék mindent még egyszer elmondani. Én összességében ennyit szerettem volna
elmondani a beszámolóról. A teljesített adatokat összesítve a módosított bevételi
előirányzatunk 1.549.651.000 Ft, bevételünk teljesítése 1.537.456.000 Ft, a módosított
kiadási előirányzatunk 1.549.651.000 Ft, kiadásunk teljesítése 1.547.571 Ft. Annyit
szeretnék még hozzátenni, hogy a módosított előirányzati létszámunk 68 fő, ennek a fő
oka, hogy az óvoda második félévtől már az önkormányzatnál szerepel. Ennyit szerettem
volna nagy vonalakban elmondani, ha bármilyen kérdés vagy észrevétel van, szívesen
válaszolok.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság is megtárgyalta a költségvetés végrehajtását. Azt megállapíthatjuk,
hogy az intézmények a takarékosság jegyében végezték a dolgukat a 2013-as évben,
amely cél és feladat is volt a költségvetés tárgyalásánál. Minden intézményt kértünk
arra, hogy ezeket tartsa be. Mint tudjuk, beruházásaink is voltak, az iskolaszigetelése,
kerékpárút-építés. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és
intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta
a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
7.

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A közbeszerzési törvény előírja, hogy az adott évre tervezett
közbeszerzésekről tervet kell készíteni. Kettő darab közbeszerzéssel tervezünk az idei
évben. Mind a kettő építési beruházás, nettó összeget becsültünk, hirdetmény
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közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a típusa ezeknek a
közbeszerzéseknek. Mindkettő esetben közbeszerzési szakértőt kívánunk alkalmazni, az
egyik a Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítására vonatkozó közbeszerzés, a másik
pedig egy feltételes közbeszerzés, a Fehérvári úton még meg nem épült kerékpárút
szakaszokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Ez azért feltételes, mert
először le kell folytatni a közbeszerzési eljárást, majd utána benyújtani a pályázatot, és
ha támogatják az elképzelést, akkor már megvan a kiválasztott cég és vele lehet
elvégeztetni a feladatokat. A közbeszerzési szakértőnkkel egyeztettem, nem kell a kettő
közbeszerzést egybeszámítani.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése észrevétele? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervével egyetért az írásos előterjesztésnek megfelelően, kérem emelje fel
a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
60/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
(Közbeszerzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva)
8.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság kéri az önkormányzatunk véleményét a Fejérvíz Zrt.
javaslatával kapcsolatban. Kisláng Község Önkormányzata kérelmére közigazgatási
hatóság eljárás indult nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
befogadó telep kijelölése tárgyában. Kislángon még jelenleg nincs kiépítve a
szennyvízelvezető hálózat, ezért szükséges a szippantott szennyvíz elhelyezésére
vonatkozóan szennyvíztisztító telepet kijelölni. A szakmai javaslata a Fejérvíz Zrt-nek az
abai kistérségi szennyvíztisztító telep. Ehhez azonban a négy tulajdonos, Aba, Soponya,
Sárkeresztúr és Káloz önkormányzatainak a hozzájárulása is szükséges. Kérném a
képviselő-testületet, hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy a kislángi szippantott szennyvizet
szükség esetén az abai kistérségi szennyvíztisztító telepen fogadják. Van-e ezzel
kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
61/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint résztulajdonos hozzájárul
ahhoz, hogy a Kisláng község közigazgatási területéről származó nem közművel
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összegyűjtött háztartási szennyvizet szükség szerint a Fejérvíz Zrt. által
üzemeltetett (Aba külterület 035/1 hrsz.) abai kistérségi szennyvíztisztító telepre
szállítsák.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a Közép-dunántúli Vízügyi
Hatóságot haladéktalanul tájékoztassa.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
A jegyző úr a Datatrans Kft.-vel egyeztetett az elmúlt időszakban és egy megállapodást
kérnénk, hogy a testület hagyjon jóvá. Annak idején a Kft. az Aba Sámuel Általános
Iskolával kötött egy megállapodást, amely az iskola kéményének a használatára
vonatkozott, tehát egy átjátszó berendezést helyeztek el az iskola kéményén, ezért
cserébe egy ingyenes internet hozzáférési lehetőséget biztosított az iskola részére a cég.
Mivel ez a lehetőség okafogyottá vált, ezért kezdeményeztük a cégnél a kémény
használatának az újratárgyalását, és a javaslat arra vonatkozik, hogy ezért a cég 10.000.Ft + Áfa bérleti díjat fizetne havonta. Ez a megállapodás lényege, kérem a testületet, hogy
hagyja jóvá.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elfogadásra javasoljuk.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a
Datatrans Kft.-vel kötendő megállapodással ez előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot
hozta:
62/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti
tartalommal megállapodást köt a Datatrans Internet Kft.-vel (székhelye: 8000
Székesfehérvár, Budai út 9-11.) az önkormányzat tulajdonát képező Aba Szent
István király tér 7. szám alatti használaton kívüli kazánkémény bérbeadására
vonatkozóan. A bérleti díj összege: havi 10.000,-Ft + Áfa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Nagy András Botond jegyző:
Tisztel képviselő-testület! Ahogy a közbeszerzési tervben is szerepel, az Abai
Hétszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése a nyáron történne meg. Ezért szükséges
volt a közbeszerzési eljárást lefolytatni. Három cégnek küldtünk ajánlattételi felhívást, az
ajánlattételi felhívásra kettő cég adott be árajánlatot. Ez egy egyszerűsített tárgyalásos
közbeszerzési eljárás volt, és közbeszerzési szakértővel működtünk közre. A testület
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részére kiküldésre került a tárgyalási, bontási, és egy másik tárgyalási jegyzőkönyv,
amelyből megállapítható, hogy ki milyen összegben tett ajánlatot. Az egyik ajánlattevő
Vadász Zoltán abai egyéni vállalkozó, a másik pedig a székesfehérvári Szodogó Kft. A
végső tárgyalási és bírálóbizottsági jegyzőkönyv alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlat elfogadását támogatja a bíráló bizottság. Az ajánlattételi felhívásban is ez volt
meghatározva, mint bírálati szempont. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Szodogó
Kft. tette, ezért a közbeszerzési bíráló bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek,
hogy vele kösse meg a szerződést.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot elfogadni.
Kossa Lajos polgármester:
A következőket szeretném a napirenddel kapcsolatban elmondani. Három céget hívott
meg a képviselő-testület ajánlattételre, ebből az egyik abai cég volt. A közbeszerezés
megváltozott szabályai szerint, miután az ajánlattevők beadták az írásos ajánlatukat, ezt
követően kell kötelezően sort keríteni egy tárgyalásra, ahol valamennyi ajánlattevő
módosíthat még az ajánlatán. Ez egymástól függetlenül történik a pályázókkal, és
bármennyire is nehéz a döntést meghozni, mivel néhány százezres különbség van, a
közbeszerzés szabályai nem tesznek más döntést lehetővé, mint hogy a székesfehérvári
Szodogo Kft-t hirdetjük ki ennek a pályázatnak a nyerteséül. Sajnálom, hogy az abai
pályázó cég így járt ebben az esetben, de nem tud mást tenni a képviselő-testület, mint a
bíráló bizottság véleményét, határozati javaslatát elfogadva hozza meg a döntését,
ugyanis a jogszabályok bennünket is kötnek. A közbeszerzésről szóló törvény szerint
névszerinti szavazást kell tartanunk, de természetesen mielőtt szavazásra teszem fel a
napirendi pontot, megadom a szót képviselőtársaimnak. Kinek van kérdése, észrevétele?
Varga Istvánné képviselő:
Tisztelt képviselő-testület! A magam részéről én is sajnálom, hogy nem helyi vállalkozó
nyerte meg, nyilván a jogszabályi előírásoknak eleget kell tenni. Olyan tapasztalatok
voltak az elmúlt évek során, amikor egy helyi vállalkozó készíti el a beruházást, biztos,
hogy még jobban odafigyel, alaposabb, mintha a sajátját készítené. Olyan tapasztalatok is
voltak, ha bármi meghibásodott, egy telefon, és azonnal ott volt, segített a
problémánkon, bízom benne, hogy a jelen pályázó is, aki megnyerte ezt a beruházási
lehetőséget, ő is így fog eljárni. Még egyszer, nagyon sajnálom, hogy Vadász Zoltán
pályázata nem került abba a helyzetbe, hogy nyertes legyen, de természetesen
támogatom a másikat, mert örülünk a pályázatnak, a lehetőségnek, hogy megújul az
óvoda.
Bor József Dezső képviselő:
Én is csatlakoznék Varga Istvánnéhoz. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy
Vadász Zoltán egy olyan vállalkozó, aki elég sokat tesz a közösségért, és úgy érzem, hogy
tudott volna segíteni. Valóban elkövetett egy taktikai hibát, ma már a vállalkozóknak sok
mindenre fel kell készülniük. Nekünk a törvényt be kell tartani, mert akkor meg a
képviselő-testület döntését támadja meg a másik fél.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy taktikai hiba történt. A nyertes ajánlattevő jelentős mértékben
csökkentette az ajánlatát. Ez egyfajta tárgyalási taktika, amit mindenkinek magának kell
felépíteni, amikor egy ilyen versenyen részt vesz. Tanulságos volt az eset, ezt
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mindenkinek a maga módján elemeznie kell, és a tanulságokat levonni. Ha más kérdés,
észrevétel nincs, akkor a határozati javaslatunk a következő: Eljárási döntések
tekintetében a testület megállapítja, hogy Vadász Zoltán egyéni vállalkozó ajánlattevő
érvényes ajánlatot nyújtott be a közbeszerzési eljárásban, ugyanígy megállapítja, hogy a
Szodogo Kft. ajánlattevő is érvényes ajánlatot nyújtott be. Érdemi döntések tekintetében
megállapítja a testület, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt, és megállapítja,
hogy a Szodogo Kft. a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adta, így ezen ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének.
Megállapítja továbbá, hogy Vadász Zoltán egyéni vállalkozó a közbeszerzési eljárásban
az ajánlatkérő számára a legalacsonyabb összegű ajánlatot követő ajánlatot adta. A
döntéshozó ezen ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás második helyezettjének. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével az
ajánlattételi felhívásban meghatározott szerződést, figyelemmel a Kbt. előírásaira kösse
meg. Határidő: folyamatos. Felelős: Kossa Lajos polgármester. Aki ezzel a határozati
javaslattal egyetért, kérem igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
63/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint döntéshozó az „Abai
Hétszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyban kiírt hirdetmény
közzététele
nélkül
induló
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárásban
a
bírálóbizottságnak a 2014. április 18. napján, a tárgyalás után kelt, a végleges
ajánlatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési jegyzőkönyvében foglalt javaslatait –
azok indokaival együtt – elfogadta és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény, (továbbiakban: Kbt.) 22.§ (5) bekezdésének előírása alapján név szerinti
szavazással meghozta az alábbi döntéseket:
I.
Eljárási döntések
1.
2.

A döntéshozó megállapítja, hogy Vadász Zoltán egyéni vállalkozó (8127 Aba,
Petőfi S. u. 58) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a közbeszerzési
eljárásban.
A döntéshozó megállapítja, hogy a Szodogo Kft. (8000 Székesfehérvár, Köfém
ltp. 18.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a közbeszerzési
eljárásban.
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1.
2.

3.

II.
Érdemi döntések
A döntéshozó megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt.
A döntéshozó megállapítja, hogy a Szodogo Kft. (8000 Székesfehérvár, Köfém
ltp. 18.) a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adta. A döntéshozó ezen ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás
nyertesének.
A döntéshozó megállapítja, hogy a Vadász Zoltán egyéni vállalkozó (8127
Aba, Petőfi S. u. 58) a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára a
legalacsonyabb összegű ajánlatot követő ajánlatot (azaz a második
legalacsonyabb összegű ajánlatot) adta. A döntéshozó ezen ajánlattevőt
nyilvánítja az eljárás második helyezettjének.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
nyertesével - az Ajánlattételi felhívásban meghatározott – szerződést, - figyelemmel
a Kbt. előírásaira - kösse meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Szintén egy Európai Uniós pályázatunkhoz kapcsolódóan kérném egy fontos döntés
meghozatalát a képviselő-testülettől. Volt már róla szó, hogy kisebb naperőműveket
fogunk Európa Uniós támogatásból megépíteni az óvoda, az iskola, és a polgármesteri
hivatal területén. Ezen pályázatok kapcsán nemcsak az Európai Uniós támogatást
nyertük el, hanem az önerő alapos pályázatunk is sikeres volt, az óvodai pályázathoz
hasonlóan, tehát minden esetben 100%-os támogatással tudjuk megvalósítani a
beruházásokat. Mivel ez a pályázat is utófinanszírozott, ezért ahhoz, hogy el tudjuk
indítani a kifizetéseket, szükségünk van önrészre. Ezt biztosítaná a fejlesztésben részt
vevő egyik cég, a Farmép Kft., amellyel kölcsönszerződést kötnénk annak érdekében,
hogy a már benyújtott számlákat ki tudjuk fizetni, és ezt követően le tudjuk hívni a
támogatást, és innentől kezdve folyamatosan tudjuk a beruházást finanszírozni. Ez a
kölcsönszerződés 6.019.800 Ft támogatás megelőlegező kölcsönről szól. Volt már róla
szó az előző testületi üléseken, mivel ez támogatás-megelőlegező kölcsön, ezért
engedélyre nincs szüksége a képviselő-testületnek, kérem képviselőtársaimat, hogy
ezen tények figyelembevételével a kölcsönt hagyjuk jóvá. Amennyiben ez megtörténik,
el tudjuk indítani a pénzügyi rendezését a beruházásnak, és elindulhat a kivitelezés is az
elkövetkezendő hónapokban. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megadom
a szót a bizottság elnökének.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Egy olyan pályázatról van szó, amely teljes önerős pályázat, csak így tudjuk elindítani,
természetesen elfogadásra javasoljuk az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy név szerint
szavazzunk. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem igennel, aki nem, az nemmel
szavazzon.
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Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
64/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, kölcsönszerződést köt a Farmép
Kft.-vel (székhely: 3525 Miskolc, Patak u. 10.) a Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati konstrukcióban a KEOP
4.10.0/A/12-2013-0488 azonosító számú és a KEOP 4.10.0/A/12-2013-0546
azonosító számú „Energetikai Fejlesztés Abán 1-2” című pályázat vállalkozói díj
megelőlegezése végett.
A támogatás-megelőlegező kölcsön összege 6.019.800 Ft, azaz hatmilliótizenkilencezer-nyolcszáz forint, kamata a kölcsön összegének jóváírását követő 90
napon túl a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi
kamat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A gyepmesteri feladatok ellátására eddig nem rendelkezett az
önkormányzat szerződéssel, ezért ezt szükségesnek tartom és törvényi előírás is, az
önkormányzat kötelező feladata a kóbor ebek begyűjtése, azoknak a jogszabályok
szerinti kezelése és átadása a megfelelő szervezet részére. Az Alpha Vet Kft. juttatott el
részünkre ajánlatot, valamint szerződéstervezetet. Nettó áron, havi 8000.-Ft díjat foglal
magában az ajánlat. Havi egy kiszállást tartalmaz, ez benne van az árban. Ezen kívül, ha
telefonon jelzi az önkormányzat meghatározott képviselője, akkor kijönnek és elviszik a
kóborló ebeket. Amennyiben transzponderrel, mikrochippel rendelkezik az eb, akkor
megtalálják a tulajdonosát, és vele fizettetik ki azt a költséget, ami az eb kezelésével,
szállításával, megfigyelésével kapcsolatban felmerül. Amelyik ebnek nincs tulajdonosa,
nem tudják beazonosítani, azt megfigyelik, majd azt követően átadják a székesfehérvári
alapítványnak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Jogszabály is előírja, de emellett ez egy olyan probléma, amely a lakosságot itt-ott
irritálja, mert mindenhol vannak kóbor ebek. Ezeket valamilyen módon meg kell fogni,
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ez egy hivatalos cég, aki ezzel foglalkozik. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kasó László képviselő:
Én igazságtalanságnak tartom, hogy automatikusan a kutya tulajdonosával fizettetik ki
ezeket a pénzeket, mert nem mindig tehet róla a tulajdonos. Nekem például a kutyámat
gyerekek elcsalták, és egyszer egy este Pesthidegkútról hívtak, hogy ott van a kutyám,
megnézték a chipet. Közöm nem volt a kutyához, na most ha ott a gyepmester befogja és
rám vernek mindent, mit tehetek én róla? Utána kivettem a chipet a rendszerből, mert ki
lehet vetetni, de hogy a kutya hogy került oda, azt nem tudom, és akkor két hónap múlva
megállt egy autó a ház előtt, és azt mondták, hogy itt fogták az utcában a kutyámat és
visszahozták. Tehát valószínű, hogy én akkor lemondtam a kutyáról, de mégis
visszahozták. Aztán hál’ istennek megint elment, úgyhogy most már azt se tudom, hogy
hol van. Tehát azért mondom, hogy ebből komoly perek is lehetnek, mert nyilván több
ezer forintot nem fog az ember kifizetni, ha nem tehet róla. Más az, ha a kutyám kóborol
és megfogják itt.
Nagy András Botond jegyző:
Ezt nehéz eldönteni akkor, amikor a kutya szabadon van.
Kossa Lajos polgármester:
Nálunk sajnos több az olyan kutya, amelyről tudjuk, hogy a tulajdonos hanyagsága miatt
járkál a településen mindenfelé. Nagyon sok ilyen bejelentés érkezik. Bízom benne, hogy
ezek az esetek lesznek többségében, amelyekben segíteni tudunk.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Arra vigyáznunk kell, hogy az ajtókat csukjuk, mert a kutya hajlamos kimenni. Nálunk is
van három, be van chipezve, de vigyázni kell, hogy ne menjen ki.
Varga Istvánné képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e teljes körű lakossági tájékoztatás, mert nyilván
eddig is voltak ilyen problémák, és nem tudta az ember, hogy hova szóljon. Tehát lesz-e
kijelölve olyan ember, akinek szólni kell, vagy egyszerűen csak ide az önkormányzathoz
kell betelefonálni?
Nagy András Botond jegyző:
A technikája az lenne, és ezt az Alpha Vet is kéri a szerződésben, hogy nem az Alpha Vet
Kft-nek kell szólni, hogy kóborló ebet láttam, hanem az önkormányzat megbízottjának,
aki meggyőződik arról, hogy a bejelentés valós, és ő fogja jelezni ezt az Alpha Vet
részére, és akkor fog kijönni a gyepmester a kutyáért. Nagyfokú együttműködésre van
szükség a gyepmester és az önkormányzat megbízottja között.
Varga Istvánné képviselő:
Mi arra a biztosíték, hogy kifizeti valaki a költséget, ha egy chip nélküli kutya lesz az
utcán? Én azt kérem a jegyző úrtól, tájékoztassuk a lakosságot, hogy mindenki egy kicsit
még jobban figyeljen oda a kutyájára. Mert sajnos olyat is tapasztal az ember, hogy a
kutyát direkt azért engedik az utcára, hogy ott piszkítson, ez igen egészségtelen, és sok
kisgyermek fél a kutyáktól.
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Nagy András Botond jegyző:
A kutyaoltást megelőzően küldtünk ki szórólapot mindenkinek, felhívtuk a figyelmet,
hogy miért fontos a chippel való ellátás és a veszettség elleni védőoltás. Reméljük, hogy
abból is tudtak információt szerezni, de úgy gondolom, meg tudjuk azt is tenni, hogy egy
tájékoztatót küldünk mindenki számára.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban még kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a
gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződésben foglaltakkal
az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta
a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
65/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közigazgatási
területén a gyepmesteri feladatok ellátására szerződést köt az Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft-vel (8000 Székesfehérvár Homok sor 7.) 2014. május 15-től
kezdődően határozatlan időre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gyepmesteri szerződés
aláírására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aba közigazgatási területén a közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett
személyszállításra vonatkozó szerződésünk ezév május 31-én lejár. A törvényi
előírásoknak megfelelően megpályáztattuk a közszolgáltatást. Ennek az eredményéről
képviselőtársaim írásos előterjesztés formájában tájékoztatást kaptak. Megadom a szót
jegyző úrnak.
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi törvény
lehetőségével és felhatalmazásával élve kértünk nyilvános ajánlatkérésen alapuló
eljárásra való jelentkezést cégektől. Három vállalkozásnak küldtük ki az
ajánlatkérésünket. A három vállalkozásból kettő adta be az ajánlatát. Ezt az erre
felhatalmazott bíráló bizottság áttekintette, erről szintén bontási, tárgyalási és egyéb
jegyzőkönyvek készültek, amelyek itt vannak a birtokomban. Mind a két ajánlat időben
került benyújtásra. Az ajánlatok tartalmazták az ajánlattételi felhívásban
megfogalmazott követelményeket, tehát megfeleltek. A kettő cég, aki ajánlatot adott be,
az egyik a jelenleg is a város területén buszos közszolgáltatást folytató szervezet a B.A.
Busz Voyager Kft., a másik pedig a Dunamenti Kft. névre hallgat. Mind a két ajánlat
egyező abból a szempontból, hogy a vitel- és a bérleti díjak megegyeznek. Ezt mi
előzetesen elküldtük a részükre, ők elfogadták azokat az árakat. A Dunamenti Kft.
önkormányzati pénzügyi ellentételezést kér a szolgáltatásáért, míg a másik cég nem kért
ilyet. Az ajánlattételi felhívásunkban az szerepelt, hogy előnyben részesítjük azt a céget,
amelyik nem kér pénzügyi ellentételezést. Ezért a bíráló bizottság javaslata az, hogy a
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B.A. Busz Voyager Kft.-vel kösse meg az önkormányzat a buszos közszolgáltatási
szerződést. A szerződés 5 évre köttetne ez év június 1-jétől, 2019. május 31-ig.
Amennyiben kérdés, észrevétel van, akkor szívesen válaszolok.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. A jobb ajánlatot adó céget ismerjük,
mivel ők szolgáltatnak itt. A Pénzügyi Bizottság egyetért a bíráló bizottság javaslatával.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az
ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása alapján a B.A. Busz Voyager Kft.t bízzuk meg 2014.06.01-jétől 2019.05.31-ig Aba város közigazgatási területén a helyi
menetrendszerinti közszolgáltatási személyszállítás végzésével, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
66/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-ra a nyilvános ajánlattételi
felhívásra beérkezett pályázat elbírálása alapján a B.A. Busz Voyager Közlekedési
Korlátolt Felelősségű Társaságot (8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. 3. em. 42.)
bízza meg 2014. június 01-től - 2019. május 31-ig Aba Város közigazgatási területén
a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás végzésével. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi menetrendszerinti
személyszállítási közszolgáltatás szerződést aláírja
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Ehhez kapcsolódóan kérném még a testületet, hogy azt a különcélú szerződést, amelyet
az óvodás gyermekek szállítására vonatkozóan kötöttünk a céggel, és amely az
érvényben levő szerződés szerint május 31-ig volt érvényben, pontosan emiatt, mert
lejárt a céggel az előző szerződés, hosszabbítsuk meg 2014. július 31-ei időpontig, mivel
addig szükséges az óvoda miatt a gyermekek szállítása. A szeptemberi óvodakezdésig
majd újra fogjuk tárgyalni a szerződés feltételeit. Aki egyetért azzal, hogy a külön
szerződést 2014.07.31-ig meghosszabbítsuk a céggel, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
67/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a B.A. Busz
Voyager Közlekedési Kft.-vel megkötött az óvodás gyermekek buszos szállítására
vonatkozó különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatási szerződés
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határideje 2014. 07. 31. időpontra módosuljon. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Incze Csaba, az Inko-Számtech Kft. ügyvezetője fordult kéréssel a képviselő-testülethez.
A kérése arra vonatkozik, mivel eddig is a szolgáltatást igénybe vevők parkolóként
használták a cég központja előtti közterületet, ezért szeretné a területet rendezni,
fejleszteni, térkővel egy részét lerakni, szegéllyel körbe venni, tehát rendezettebbé tenni
a parkolót. Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Úgy gondolom, hogy ennek
részünkről eddig sem volt akadálya, tehát bármilyen ilyen jellegű kérés érkezett a
testülethez, támogattuk. Kérem, hogy ebben az esetben is támogassuk a kérést. Van-e
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért az
általam elmondottakkal, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

68/2014. (V. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi az Inko-Számtech Kft.
részére, hogy a cég 8127 Aba Rákóczi u. 27/A. szám alatti telephelye előtti
közterületen lévő parkolót térkővel, szegéllyel borítsa, rendezettebbé tegye.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy dr. Hegedűs Jánosnak, aki a terveink szerint
május 1-jétől vette volna át Marada Roland doktor úr praxisát, az utolsó pillanatban az
engedélyeztetés folyamán kiderült, hogy egy szakvizsgája hiányzik, amely szükséges az
engedély beszerzéséhez. Ezt a szakvizsgát május 15-én fogja a doktor úr letenni. Az
önkormányzatnak sikerült a szükséges engedélyeket megszerezni és biztosítani a
betegek ellátását, tehát a finanszírozáshoz szükséges engedélyeink megvannak.
Egyeztettünk a másik körzet orvosával Pataky Doktor úrral, aki vállalta helyettesítés
formájában a körzet ellátását erre az átmeneti időszakra. Bízunk benne, hogy addig is
zökkenőmentesen történik a betegellátás Abán. Mi június 30-ig kértük meg az engedélyt,
Hegedűs doktor úr arról tájékoztatott bennünket, hogy jó esetben már június 1-jétől be
tud lépni, de ahogy jeleztem legrosszabb esetben ez július 1-jén mindenképpen
megtörténik. Addig a körzet türelmét kérjük, illetve a másik körzetét is, mert így a két
körzetet együttesen látja el Pataky doktor úr ebben az átmenteni időszakban, akinek
erőt kívánunk ehhez a feladathoz.
Tájékoztattuk már az ingatlan tulajdonosokat a lomtalanítás megváltozott feltételeiről,
testületi ülésen is volt erről szó. A cég ebben az évben két lomtalanítást vállalt, de nem
település szintű lomtalanítás történik, hanem mindenki a megadott telefonszámon
28

egyeztethet időpontot, és a kiadott tájékoztatónak megfelelő feltételekkel elszállítja a
szemétszállítást végző cég a kitett lomokat. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem
pénzért teszi ezt, ez benne van a szemétszállítási díjban, viszont egyedi megrendelés
alapján történik, ezt mindenki kétszer veheti igénybe ebben az évben.
Nagy András Botond jegyző:
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett arra vonatkozólag, hogy
tavaly év végén egy apró ponton módosítottuk az építési szabályzatunk különleges
oktatási területre vonatkozó szabályait azzal, hogy külön önkormányzati engedéllyel
építhető egyéb épület azon a területen. Mivel az előzetes egyeztetési eljárást nem
folytattuk le, amely ilyenkor szükséges, ezért a kormányhivatal úgy találta, hogy a döntés
törvénysértő, és ezért kér bennünket arra, hogy ezt helyezzük hatályon kívül. Röviden
ennyi a törvényességi felhívás tartalma, erre várnak reakciót.
Kossa Lajos polgármester:
A kormányhivatal álláspontját elfogadva kérem a képviselő-testületet, hogy ezen
módosítást vonjuk vissza. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete
Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 14/2008. (X. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kossa Lajos polgármester:
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
bejelentése? Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a mai ülésen való
részvételt, ezennel az ülést bezárom.
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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