Iktatószám: 1497-16/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 08. napján 10.30-kor
megtartott rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel
köszöntöm
a
mai
képviselő-testületi
ülésünkön
megjelent
képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 képviselő van jelen.
Hiányzik dr. Pőcze Ferenc alpolgármester és Kasó László képviselő, akik jelezték, hogy
egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a mai ülésen. Az ülés napirendi
pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. Nyári diákmunka megszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala
2. A ravatalozó épületének felújítása érdekében tervezési szerződések

jóváhagyása

3. Pályázat

benyújtása a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014.
(I. 31.) BM rendelet alapján

4. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. Nyári diákmunka megszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Kossa Lajos polgármester:
Az idei évben is kaptunk támogatást a diákok nyári foglalkoztatására. Abán 60 fő
jelentkezett erre a lehetőségre. A munkaügyi központtól 30 diák foglalkoztatására
kaptunk júliusban támogatást. Abban bíztunk, hogy augusztusban is meg fogjuk kapni a
foglalkoztatási támogatást, azonban közben kimerült a keret, Aba nem kapott már
további támogatást. Igazságtalannak tartom, hogy a másik 30 fő nem kaphatja meg ezt a
lehetőséget. Álláspontom szerint nem elfogadható magyarázat az, hogy állami támogatás
hiányában a másik 30 főt nem foglalkoztatjuk, ezért kerestünk egy olyan megoldást,
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amely mindenki számára kedvező lehet. Arra szeretnék javaslatot tenni, hogy a jövő hét
hétfőjétől, azaz 2014. augusztus 11-től 2014. augusztus 31-ig az önkormányzat saját
költségvetése terhére foglalkoztassa ezeket a diákokat. Ez három hetes foglalkoztatás
lenne, napi 4 órás munkarendben. Összességében ez a költségvetésünket 1.522.500 Fttal terhelné meg. Azt is szeretném, ha ezek a fiatalok valami hasznosat és maradandót
alkothatnának, amely a közösség számára rövid és hosszú távon is fontos lehet. A
második féléves helyi adóval kapcsolatos csekkek kihordása mellett, ezzel
párhuzamosan a Hazatalálás program megvalósításában tudnak segíteni. Géczy Gábor
összeállított egy olyan kérdéssort, amely igen fontos a programmal kapcsolatban. Az
első héten kihordanák az összes csekket, amely mellé megkapnák az emberek azt a
kérdéssort, amelyre szeretnénk, ha válaszolnának. A második héten minden házhoz
vissza fognak menni, akkor leülnek és végigbeszélik a kérdéseket, tulajdonképpen
kérdőíves felmérést végeznek. A harmadik héten pedig megtörténne a feldolgozása
ennek az anyagnak. Lenne még egy tájékoztatási feladatuk is, hogy 2014. augusztus 25ével elkezdődne a helyi utak felújítása, karbantartása, kővel való megterítése és
szakszerű bedolgozása, lehengerezése, valamint 2014. szeptember 23-án tartanánk egy
fórumot. Ugyanis 2004. szeptember 23-án volt az a falugyűlés, amikor egyrészt a
szennyvízberuházás kapcsán hoztunk fontos döntéseket, másrészt a társadalmi
szerződés megkötéséről szavaztak az emberek. Ennek apropóján lenne egy
visszatekintés, valamint az új társadalmi szerződés megtárgyalása, továbbá az utak
helyreállítására vonatkozóan is konkrét javaslattal szeretnék élni. Ez lenne a diákok
feladata ebben a három hétben. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 30 fő részére
2014. augusztus 11. és 2014. augusztus 31. közötti időtartamra, napi 4 órás
foglalkoztatásához szükséges fedezetet, 1.522.500 Ft-ot biztosítja a nyári diákmunka
keretében, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
84/2014. (VIII. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 30 fő részére
2014. augusztus 11. és 2014. augusztus 31. közti időtartamra, napi 4 órás
foglalkoztatáshoz szükséges fedezetet, azaz 1.522.500 Ft-ot biztosít a nyári
diákmunka keretében.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Nagy András Botond jegyző
2. A ravatalozó épületének felújítása érdekében tervezési szerződések
jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A ravatalozó kérdése hosszú évek óta húzódó ügy, sietteti a megoldást az a tény is, hogy
az esős idő miatt megsüllyedt a sarka az épületnek. A javaslat az, hogy az egész épületet
bontsuk le és a helyére új épületet építsünk. Megküldték a tervezési szerződéseket,
amely négy részből áll, építészeti tervezés, villamossági tervezés, tartószerkezeti
engedélyes terv elkészítése, tartószerkezeti kiviteli terv elkészítése, az előterjesztés a
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szerződés-tervezeteket tartalmazza. A tervezési díj összesen bruttó: 588.000 Ft. A tervek
októberben elkészülnek. Ezt követően engedélyeztetni kell, és el lehet indítani a gyűjtést
is. Kérném a képviselő-testületet, hogy a ravatalozó tervezésével kapcsolatos tervezési
szerződéseket az előterjesztés szerint hagyja jóvá. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
85/2014. (VIII. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az abai ravatalozó tervezési
munkáinak elvégzésére az alábbi szerződéseket köti.
Az új ravatalozó belső mért elektromos hálózatának és villámvédelmi
tervének elkészítésére Laczhegyi László tervezővel, a szerződés díja: bruttó
50.000 Ft.
 Egy előtérrel és harangtoronnyal kialakított új ravatalozó építése
engedélyezési terveinek elkészítésére Igari Antal tervezővel, a szerződés díja:
bruttó 228.000 Ft.
 Egy új ravatalozó épület tartószerkezeti engedélyes tervdokumentációjának
elkészítésére Grabsits Viktor tervezővel, a szerződés díja: bruttó 70.000 Ft.
 Egy új ravatalozó épület tartószerkezeti kiviteli tervezésére Grabsits Viktor
tervezővel, a szerződés díja: bruttó 240.000 Ft.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződések
aláírására.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
3. Pályázat

benyújtása a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014.
(I. 31.) BM rendelet alapján

Kossa Lajos polgármester:
A tavasszal nyújtottunk be egy pályázatot a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM
rendelet alapján, erre 12.978.000 Ft támogatást nyertünk el. A támogatást
tulajdonképpen már fel is használtuk. Mivel a kapott összeg az ez évi működési hiányunk
töredékét sem fedezi, ezért indokoltnak tartom újra benyújtani a pályázatot. Az igényelt
támogatási összeg 103.206.000 Ft. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
86/2014. (VIII. 08.) számú
Határozat
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Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 7/2014. (I.
31.) számú rendelete alapján 103.206 e Ft összegű támogatási igényt nyújt be a
„megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatások, és a rendkívüli
önkormányzati támogatások” 2014. évi támogatására.
Határidő: az előző pályázat elszámolását követően azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
4. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, döntsünk arról, hogy tájékoztatót kívánunk küldeni a
2014. szeptember 23-ára tervezett fórummal kapcsolatban a lakosság részére. A
fórumon áttekintenénk az elmúlt időszakot, valamint az új társadalmi szerződés
tervezetét, továbbá a helyi utak aszfaltozása kerülne napirendre. Aki ezzel egyetért
,kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
87/2014. (VIII. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014.
szeptember 23-án lakossági fórumot kíván tartani az alábbi napirendek tárgyalása
mentén:
 Az Abai Társadalmi Szerződés 10 éve
 Új Társadalmi Szerződés megkötése
 A helyi utak aszfaltburkolattal történő ellátásának lehetőségei
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakosság részére tájékoztató
kiadvány elkészítésére és megküldésére.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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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