Iktatószám: 1497-20/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. október 08. napján 11.00-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 rendkívüli ülésünkön megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, 6 képviselő jelen van, hiányzik Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester, aki
jelezte, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Az ülés napirendi
pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:

1. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése kapcsán igények bejelentése
2. Megbízási szerződés jóváhagyása a For-Fácit Kft-vel
3. Az Aba II-es számú háziorvosi körzet betöltésére kiírt pályázati felhívás
határidejének meghosszabbítása
4. Ökopolisz Klaszterből való kilépés megtárgyalása

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

1.

A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése kapcsán igények bejelentése

Kossa Lajos polgármester:
A múltkori ülésünkön tárgyalta a képviselő-testület a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás
megszüntetésével kapcsolatos napirendi pontot, azóta valamennyi társult önkormányzat
meghozta a döntést a többcélú társulás megszüntetéséről. A társulás 2014. december 31-ével
közös akarattal meg fog szűnni. A határozatban szerepelt az is, hogy a társulás tulajdonában lévő
eszközökre vonatkozóan 2014. október 10-ig nyilatkoznia kell a képviselő-testületeknek arról,
hogy mely eszközökre tartanak igényt. Javasolnám a képviselő-testületnek, hogy a Citroen
Berlingo-ra, amelyre szükségünk van a járási hivatallal kötött megállapodás teljesítéséhez, illetve
egy úgynevezett mobil kihangosító szettre jelentsünk be vételi szándékot.
Kasó László képviselő:
A kistérségi mikrobuszra ne jelezzük a szándékunkat?
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Kossa Lajos polgármester:
Két Mercedes Vito típusú kisbusz van, az egyikre Seregélyes adott be ajánlatot, a másikra Káloz,
emiatt azt javasolnám, hogy ne harcoljunk ezért. Piaci értéken lett fölértékelve, ha elmegyünk egy
autókereskedésbe, tudunk ilyet venni hasonló áron.
Kossa Lajos polgármester:
Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, aki egyetért azzal, hogy a KOV-839 frsz.-ú Citroen
Berlingo személygépjárműre, valamint a mobil kihangosító szettre bejelentse Aba Város
Önkormányzata az igényét, 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:

133/2014. (X.08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás
megszűnése okán a 113/2014 (IX. 24.) sz. határozata IV. rész 6. pontja alapján benyújtja
igényét a Társulás vagyonleltárában szereplő KOV-839 frsz-ú Citroen Berlingo
személygépjárműre, valamint a mobil kihangosító szettre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igény bejelentésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

2.

Kossa Lajos polgármester
2014. október 10.

Megbízási szerződés jóváhagyása a For-Fácit Kft.-vel

Kossa Lajos polgármester:
Egy megbízási szerződést kérem, hogy fogadjon el a testület. Mindenki emlékszik rá, hogy a volt
TSZ telephelyen elvégzett kármentesítés során derült ki, hogy az ominózus terület nem
önkormányzati tulajdon, hanem a Kajtor-Völgye Mezőgazdasági Kft. tulajdona. Hosszú évekig
húzódott, amíg egyáltalán lezárult a környezetvédelmi eljárás, és megállapították, hogy valóban
nem mi vagyunk a kötelezettek, így most lehetne érvényesíteni a cég felé a követelésünket.
Közben kiderült, hogy végelszámolás alá került a Kajtor-Völgye Kft., és bár a vége felé közeledik
a folyamat, de még időben vagyunk. Kérem, hogy a For-Fácit Kft-ét, Pinkáné Surányi Editet
bízzuk meg a követelésünk érvényesítésének segítésével, mivel neki megfelelő gyakorlata és
tapasztalata van ezekben az eljárásokban. A megbízási díj 50.000,-Ft+Áfa. Aki egyetért azzal,
hogy a For-Fácit Kft.-ét bízzuk meg a Kajtor-Völgye Mg-i Kft. végelszámolásában a mellékelt
szerződéstervezet szerint a követelésünk érvényesítésével, 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:
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134/2014. (X.08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a For-Fácit Kereskedelmi
Szolgáltató Kft.-t a Kajtor-Völgye Mezőgazdasági Kft. végelszámolása kapcsán Aba Város
Önkormányzata követelésének érvényesítésével a mellékelt szerződés tervezet szerint. A
megbízási díj 50.000,-Ft+Áfa. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

3.

Kossa Lajos polgármester
azonnal

Az Aba II-es számú háziorvosi körzet betöltésére kiírt pályázati felhívás
határidejének meghosszabbítása.

Kossa Lajos polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Aba II-es számú háziorvosi körzetre kiírt pályázati
felhívásunk benyújtási határideje 2014. október 10-én lejár. Kérem, hogy a benyújtási határidőt
hosszabbítsuk meg a hónap végéig, 2014. október 31-ig, 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 határozatot hozta:

135/2014. (X. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba II-es számú háziorvosi körzet
pályázati felhívásában szereplő benyújtási határidőt 2014. október 31. dátumra módosítja.

Felelős:
Határidő:

4.

Nagy András Botond jegyző
azonnal

Ökopolisz Klaszterből való kilépés megtárgyalása

Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testület hozzájárulását, hogy az ÖKOPOLISZ KLASZTER-ből kilépjünk. A
kilépés oka az, hogy a Klaszter tevékenysége a továbbiakban nem segíti az önkormányzatunk
elképzeléseinek megvalósítását, azonban a tagdíjat ekkor is fizetni kell, ami évi 127.000,-Ft-os
kiadást jelent. Kérem, hogy hozzuk meg a döntésünket a kiválásról. Aki egyetért azzal, hogy Aba
Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy kilép az ÖKOPOLISZ KLASZTER
tagjai sorából, 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:
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136/2014. (X. 08.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. december 31vel kilép az ÖKOPOLISZ KLASZTER tagjai sorából.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal

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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