Iktatószám: 1497-17/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 29. napján 10.00-kor
megtartott rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Varga Istvánné képviselők,
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 képviselő van jelen. Hiányzik dr. Pőcze
Ferenc alpolgármester és Pukliné Tündik Tünde 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. Az Abai Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2. Aba Napok megszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala

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

1. Az Abai Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Nagy András Botond jegyző:
A Köztársasági Elnök 2014. október 12-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását. A választási eljárás lebonyolításának egyik törvényi feltétele
a választási bizottságok megválasztása. A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.
törvény 14.§ (1) bekezdése értelmében a választási bizottságok a választópolgárok
független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a
választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes
rendjének helyreállítása. A Ve. 23.§-a alapján a helyi választási bizottság, három tagját és
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legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg;
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A Ve. 25.§-a alapján a
választási iroda vezetőjének indítványához a képviselő-testület kötve van, a választási
bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A
megválasztásra javasolt személyek nyilatkoztak, hogy jelölésüket elfogadják, és velük
szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A HVB választott tagjainak megbízatása a
következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági tagokra tett indítványomat
szíveskedjen elfogadni.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a Helyi Választási Bizottság tagjaira vonatkozó határozati javaslattal az
írásos előterjesztésnek megfelelően, 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:
88/2014. (VIII. 29.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Aba Város Helyi
Választási Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tag:
1. Penczu Attila 8127 Aba Klapka utca 21.
2. Csapó Laura 8127 Aba Klapka utca 25.
3. Nyireti András8127 Aba Táncsics utca 1.
Póttag:
1. Kochné Kövér Marianna 8127 Aba Bercsényi utca 120/A.
2. Langó Jánosné 8127 Aba Dózsa utca 37.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Nagy András Botond jegyző

2. Aba Napok megszervezésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
Az idei Aba Napok rendezvényeivel kapcsolatban kérem a képviselő-testületet az
eddigiekhez hasonló döntések meghozatalára. A döntés vonatkozik a területek
igénybevételére, ugyanúgy, mint eddig a Zala-Tófi Bt.-vel kötnénk megállapodást,
amelynek fejében ők 500.000 Ft + Áfa-t fizetnének a területért, valamint biztosítják a
nagysátrat a rendezvényhez. A szervezésben is ugyanazon személyek és szervezetek
2

vesznek részt, akik ez idáig: az Etalon Produkció Kft., a Kultúr Közösségi Ház, Steixner
István, valamint Madarász Csaba. Kérném a képviselő-testületet, hogy a határozati
javaslatot és a megállapodást hagyja jóvá. Aki az írásos határozati javaslattal 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:

89/2014. (VIII. 29.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba Napok megrendezése
céljából biztosítja a Szent István király teret, a Millenniumi parkot, a Fórum étterem
és a Kultúr Közösségi Ház körüli területet és a Rákóczi utcának a Vörösmarty és
Kölcsey utca közötti szakaszát.
A 2014. szeptember 05-07. között megrendezésre kerülő programok
lebonyolításával, a rendezvény előkészítésével, a technikai feltételek biztosításával
megbízza a ZALA-TÓFI Bt-t (8900 Zalaegerszeg, Perlaki utca 27.), az Etalon
Produkció Kft-t (6500 Baja, Rövid u. 2.) és a Kultúr Közösségi Házat, a
Hagyományok Forrása rendezvényeinek szervezésével Steixner Istvánt, valamint a
Napvarázs programok megszervezésével és lebonyolításával Madarász Csabát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ZALA-TÓFI Bt-vel kötendő, az
előterjesztésben szereplő megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a szervezőket, hogy a rendezvényt követően értékelést
készítsenek, melyet legkésőbb 2014. november 30-ig az önkormányzat részére
adjanak át.
Határidő: 2014. szeptember 05-07.
Felelős: szervezők
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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