JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. május 8-i ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Kasó László,
Mercsek György, Szemerei Józsefné és Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiányzik Németh László képviselő.
Horváth István, Dr. Pőcze Ferenc, Pukliné Tündik Tünde képviselők jelezték, hogy később
fognak az ülésre megérkezni.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
2.) Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról
4.) „Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja” című pályázathoz
kapcsolódó „Projektmenedzsment szolgáltató kiválasztása”, ajánlattételi felhívás és
ajánlattételi dokumentáció jóváhagyása
5.) Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési terve
6.) Beszámoló az Abai Gimnázium és Kollégium tevékenységéről
7.) A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére
érkezett pályázat elbírálása
8.) A köztisztviselő teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok
meghatározása
9.) A Polgármesteri Hivatal, a Hétszínvirág Óvoda, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, az Abai Gimnázium és Kollégium, az Aba Sámuel Általános Iskola
valamint a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratának módosítása
10.)Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
11.)Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
1.) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Schekk Géza Közrendvédelmi Osztályvezetőt, Molnár
József Urat, a Körzeti Megbízotti Alosztály alosztályvezető-helyettesét, helyi körzeti
megbízottainkat, valamint a polgárőrség tagjait, vezetőit. Dr. Csizek Tibor Alezredes Úr
jelezte, hogy kapitányi értekezlet miatt nem tud a mai ülésen részt venni, őt kollegái fogják
képviselni. Képviselőtársaim kézhez kapták a rendőrség beszámolóját Aba közbiztonsági
helyzetéről. Megkérem Schekk Géza Urat, hogy néhány szóban egészítse ki az írásos
beszámolót.
Schekk Géza Közrendvédelmi Osztályvezető:
2008. január 1-jétől látom el a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának vezetését, előtte mint helyettes illetve járőrszolgálati alosztályvezető
tevékenykedtem.
Közvetlenül 14 település az, ami a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályához tartozik. A 2007-es évben arra törekedtünk, hogy a közvetlenül Abához tartozó
három körzeti megbízotti státuszt feltöltsük. 2007 első tíz hónapjában ketten teljesítettek
szolgálatot, mivel Füzi Zoltán korábbi körzeti megbízott más területen folytatja pályafutását.
Bízunk benne, hogy a 2008-as évben körzeti megbízottaink több időt tudnak a területükön
tölteni.
Kasó László képviselő:
A beszámoló 5. oldalán szerepel egy szám, amely számomra meglepő, nevezetesen az, hogy
81 bűnügyi nyomozás kapcsán az eredményességi mutató 2,5%-os. Mit jelent ez pontosan?
Schekk Géza Közrendvédelmi Osztályvezető:
Nem mindegy, hogy a bűnügyi eredményességet hogyan vizsgáljuk. A bűncselekményeket
általában két kategóriába sorolhatjuk: egyik részét a Bűnügyi Vizsgálati Osztály nyomozza,
vizsgálja, másik részét pedig a Körzeti Megbízotti Alosztály. A 2,5% a Körzeti Megbízotti
Alosztályon maradt bűncselekmények felderítési mutatója.
Bor József Dezső képviselő:
Volt a kistérségben egy szórakozóhely, amelyet több hónapja szerencsére bezártak már. A
rendőrség is tapasztalta-e, hogy ezáltal a közbiztonság javult?
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Schekk Géza Közrendvédelmi Osztályvezető:
Az erőszakos bűncselekmények, garázdaságok száma jelentősen csökkent.
Farkas Károly képviselő:
Hadd idézzek néhány adatot a beszámolóból:
Aba nagyközség a bűncselekmények illetve bűnügyi helyzet szempontjából a fertőzött
községek közé tartozott. 2006. és 2007. évben személy elleni bűncselekmény 5 illetve 17,
közlekedési bűncselekmény 15 illetve 11, házasság, család és nemi erkölcs elleni
bűncselekmény 1 illetve 3, államigazgatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmény 1 illetve
0, közrend elleni bűncselekmény 22 illetve 39, gazdasági bűncselekmény 0 illetve 1,
személyek java elleni bűncselekmény 84 illetve 99, összességében 128 illetve 170 volt.
A szintén a beszámolóban olvasható, hogy Aba közbiztonsági helyzete megfelelőnek
értékelhető, a köznyugalmat súlyosan megzavaró esemény nem történt.
Nekem a két adat kissé ellentmondásos.
Schekk Géza Közrendvédelmi Osztályvezető:
A rendőrség a többi településhez viszonyítva tudja azt megítélni, hogy az adott település
mennyire fertőzött a bűncselekmények szempontjából. Aba a 63-as főút mentén fekszik, ez az
út pedig menekülő útvonal lehet azoknak a személyeknek, akik bűncselekményeket akarnak
elkövetni. Míg egy zsákfalu esetében viszonylag könnyű ellenőrzés alá vonni a bekötőutat.
Másrészt Aba a Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területének szélén található,
ezért mi is mindenképpen támogatjuk a kistérségi rendőrőrs felállítását.
Kossa Lajos polgármester:
Én is úgy gondolom, hogy a statisztikai adatok is visszajelzik azt a közérzetet, amelyet a
lakosság felénk is folyamatosan jelez. Egyetértek azzal, hogy megoldást a kistérségi rendőrőrs
létrehozása jelentené. Kérem a képviselő-testületet, hogy határozatban ismét erősítsük meg,
hogy kérjük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság
további segítségét és támogatását annak érdekében, hogy a kistérségi rendőrőrs minél előbb
felállhasson.
Schekk Géza Közrendvédelmi Osztályvezető:
Sajnos elég nagy létszámhiánnyal küzd a Székesfehérvári Rendőrkapitányság, 1999 óta 30%kal csökkent a létszám. Minden évben, idén is bizakodunk abban, hogy a rendőrszakképzések
által a létszám növekedni fog. Az államvizsgák május hónapban vannak, így június hónapban
reményeink szerint kaphatunk megerősítést. Kapitány Úr is kérte, hogy tolmácsoljam Önök
felé, hogy itt is szeretnénk megerősíteni a rendőri jelenlétet. Sajnos a határőrség és a
rendőrség összevonása sem a belső megyéknek kedvezett, hiszen Fejér megye fekvéséből
adódóan sem shengeni külső, sem shengeni belső határral nem rendelkezik, így a határőrség
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integrációjánál semmiféle erőt, eszközt nem juttattak Fejér megyének, míg más megyékben
50%-os létszámnövekedés történt. Ezen próbál az országos vezetése is módosítani.
Mercsek György képviselő:
Az utóbbi két évben az éjszakai lopások száma jelentősen megnövekedett, és a tolvajok
tudatosan mennek ezekre a helyekre. Megítélésem szerint ez ellen sürgősen tenni kell addig
is, amíg a rendőrős felépül.
Schekk Géza Közrendvédelmi Osztályvezető:
Ezért igyekeztünk az állományi táblán is jelzett három státuszt minél előbb feltölteni illetve
szeretnénk, ha a kollegáink több időt tölthetnének a területükön. Nagy segítség továbbá a
polgárőrséggel meglévő jó kapcsolat is.
Más kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársainak részvételét.
Aki a község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja illetve egyetért azzal,
hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hathatós
segítségét annak érdekében, hogy a kistérségi rendőrőrs a község közbiztonsági helyzetének
hatékony javítása érdekében minél előbb megvalósulhasson, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
20/2008.(V.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a 2007. évi község közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót megtárgyalta és előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
2.) Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Takács Viktória, pénzügyi osztályvezető:
Tegnapi nap folyamán az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolta.
A 2007. évi költségvetés kiadási főösszegét az önkormányzat 6.620.460 ezer Ft-ban, bevételi
főösszegét 5.395.067 ezer Ft-ban, hiányát pedig 1.225.393 ezer Ft-ban állapítja meg.
2007. évben a Polgármesteri Hivatal bevétele 6.588.457 ezer Ft, az Aba Sámuel Általános
Iskoláé 286. 897 ezer Ft, ebből a soponyai tagiskoláé 75.545 ezert Ft, a Hétszínvirág Óvodáé
142.490 ezer Ft, ebből a soponyai tagintézményé 44.114 ezer Ft, a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézményé 65.780 ezer Ft, az Abai Gimnázium és Kollégiumé 3.188 ezer
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Ft. Az 1/1. számú melléklet alján látható, hogy a bevételi főösszeg ennek alapján
mindösszesen 6.620.460 ezer Ft. Az 1/2. számú melléletben pedig ugyanezek az előirányzatok
szerepelnek kiadási oldalról.
Javasoltam még egy módosítást: eddig nem szerepelt a költségvetésünkben az Abai
Gimnázium és Kollégium, amely a rendelet 2.§-ba bekerült.
(Dr. Pőcze Ferenc az ülésre megérkezett.)
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával
az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
2/2008.(V.15.) számú
rendelet
az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.15.) számú
rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3.) Beszámoló az
végrehajtásáról

önkormányzat

és

intézményei

2007.

évi

költségvetésének

Takács Viktória, pénzügyi osztályvezető:
A 2007. évi költségvetésről szóló zárszámadási rendeletben ugyanazokat az előirányzatokat
szerepeltettem, melyet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításánál elfogadott a
képviselő-testület. Érdekesek lehetnek a teljesítésről szóló adatok. A Polgármesteri Hivatal
tekintetében a 6.588.457 ezer Ft-os bevételi előirányzat 3.930.424 ezer Ft-ban, az Aba Sámuel
Általános Iskola tekintetében a 286.897 ezer Ft-os előirányzat 277.545 ezer Ft-ban, ebből a
soponyai tagiskola tekintetében a 75.545 ezer Ft-os előirányzatból 68.125 ezer Ft-ban, a
Hétszínvirág Óvoda tekintetében a 142.490 ezer Ft-os előirányzat 137.038 ezer Ft-ban, ebből
a soponyai tagintézmény tekintetében a 44.114 ezer Ft-os előirányzatból 42.620 ezer Ft-ban, a
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében a 65.780 ezer Ft-os előirányzatból
59.759 ezer Ft-ban, az Abai Gimnázium és Kollégium tekintetében pedig a 3.188 ezer Ft-os
előirányzat 1.565 ezer Ft-ban teljesült. így mindösszesen az önkormányzat és intézményei
bevételi teljesítése 3.965.603 ezer Ft.
A zárszámadás elkészítésekor újdonságként készítettem az intézményekre lebontva egy
előterjesztést arra vonatkozóan, hogy hogyan kellett az önkormányzatnak saját forrásból
kiegészíteni a működésüket. Az általános iskola költségvetését a tavalyi év folyamán 25.672
ezer Ft-tal kellett kiegészíteni, az óvoda költségvetését 32.073 ezer Ft-tal, a művészeti iskola
költségvetését pedig 20.589 ezer Ft-tal. Az Abai Gimnázium működését teljes egészében az
önkormányzat finanszírozta, mivel normatívára csak a 2008. évben nyújthatunk be igényt.
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A könyvvizsgáló áttekintette a zárszámadási rendeletet, elfogadásra javasolja, a rendelet a
szabályoknak megfelelően készült el.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A zárszámadási rendeletet a bizottság megtárgyalta. A számok tükrében jól látszik, hogy az
intézmények nem jöttek és nem is jöhetnek ki abból a normatívából, amelyet az
önkormányzat állami támogatásként kap, ezért az intézmények működését más forrásokkal
kellett kiegészíteni. A tegnapi ülésen abban maradtunk, hogy három fő szempontot kell
irányelvként felállítani. Azonnali intézkedésként azokat a költségeket, amelyek az
intézmények működését szinten tartják, csökkenteni kell. Második feladatként azokat a
vagyoni tárgyakat, területeket, ingóságokat, amelyek forgalomképesek, fel kell értékeltetni és
értékesíteni kell ahhoz, hogy a kifizetetlen számlák kiegyenlítésre kerüljenek. Harmadik
szempont a kötvény nagyságának csökkentése. Az előttünk álló nehéz időszakban kérem az
intézményvezetők támogatását ahhoz, hogy a képviselő-testület döntéseit meg tudja hozni.
Kossa Lajos polgármester:
A 2007. évi költségvetésről szóló beszámoló egyértelműen jelzi, hogy önkormányzatunk igen
nehéz helyzetben van, amelynek természetesen több oka is van. Amellett, hogy külső okai is
vannak, egyértelműen látszik az is, hogy a működési kiadásaink nagy mértékben meghaladják
a működési bevételeinket, illetve egy olyan erőltetett fejlesztési-beruházási műveletet
próbáltunk megvalósítani, amely komoly likviditási gondokhoz vezetett önkormányzatunknál
a tavalyi év végére. Képviselőtársaimmal többször egyeztettünk már ebben a kérdésben. A
kialakult helyzet okait természetesen teljes mélységében és széles körűen fel kell tárni és a
megfelelő következtetéseket le kell vonni illetve a szükséges intézkedéseket
visszamenőlegesen is meg kell hozni. A jelenlegi helyzetet is kezelni kell, amely részben az
idei éves költségvetésünk jelentős mértékű átalakítását, átszervezését, kiadásaink csökkentését
is jelenti. Keressük a megoldásokat a bevételeink növelésére illetve a kötvényt finanszírozó
bankkal is komoly tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy a helyzet megoldható
legyen. Fontos akut probléma a szennyvízberuházás jelenlegi állása illetve folytatása.
Reményeink szerint jövő héten sikerül olyan megállapodást kötni a kivitelezőkkel,
pénzintézettel, társönkormányzatokkal, amely a beruházás folytatását biztosíthatja. Továbbra
is várjuk továbbá az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium döntését a címzett
támogatás átcsoportosítására vonatkozó kérelmünkre. Bízom benne, hogy sikerül ebből a
helyzetből kilábalni, sikerül azokat a fejlesztéseinket is előrelendíteni, amelyek jövőre és az
azt követő években már bevételeket hozhatnak a településünknek. Ehhez szeretném
képviselőtársaim és a település segítségét is kérni.
Farkas Károly képviselő:
Nincs két hónapja, hogy elfogadtuk a 2008. évi költségvetésünket, jómagam is dicsértem a
képviselő-testület munkáját illetve a hivatal pénzügyi osztályának munkáját. Egy hónappal
ezelőtt viszont már azt kellett belátnunk, hogy többet költünk, mint amennyi pénzünk van.
Akinek pedig egyelőre nincs pénze az alapokra, az ne költsön magasabb szintű feladatok
végrehajtására. Szeretném kérni, hogy addig, amíg a 2008. évi költségvetését módosítását el
nem fogadjuk, addig ne határozzunk új fejlesztésekről, beruházásokról.
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Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt szavazásra tenném fel a napirendi pontot, a következőről szeretném tájékoztatni a
képviselő-testületet:
A könyvvizsgálói jelentéshez illetve a beszámolóhoz egy teljességi nyilatkozatot kell aláírni.
Mivel én a beszámoló elkészítésében nem vettem részt illetve sem a könyvvizsgálók, sem a
hivatal köztisztviselői tőlem a beszámoló elkészítéséhez információkat nem kértek, ezért a
nyilatkozatot nem tudtam aláírni.
Csép Györgyné alpolgármester:
Ha a polgármester nem tudja elfogadni a beszámolót, akkor mi se fogadjuk el?
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Úgy gondolom, hogy ha a három alapelvben megegyeztünk, akkor aszerint kell cselekednünk,
végre kell hajtani. Azonnali intézkedésként a dologi kiadások csökkentéséről, esetleges
létszámcsökkentésről beszéltünk már, ennek tudatában kell elfogadnunk.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Amit a képviselő-testület az elmúlt megbeszélésen kért tőlem, azzal kapcsolatban minden
határozati javaslatot, rendeletmódosítást, rendeletek hatályon kívül helyezését előkészítettünk,
polgármester úr fogja a képviselő-testület elé terjeszteni.
Farkas Károly képviselő:
Hogyan kell érteni polgármester úr kijelentését?
Kossa Lajos polgármester:
Azt jelenti, hogy nekem teljességi nyilatkozatot kell tennem, hogy minden információt
rendelkezésre bocsátottam vállalva a felelősséget, hogy a köztisztviselők is ezt tették. Mivel
tőlem senki semmilyen információt nem kért, így nem tudom ezt a felelősséget felvállalni.
Farkas Károly képviselő:
Akkor ez azt jelenti, hogy az előterjesztés a könyvvizsgálói jelentéssel együtt nem valós képet
nyújt?
Kossa Lajos polgármester:
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Nem tudom.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A könyvvizsgálók teljes egészében több napon keresztül vizsgálták az adatokat.
Farkas Károly képviselő:
A könyvvizsgáló csak a törvényességet ellenőrzi, a számokat nem vizsgálja.
Dr. Pőcze Ferenc képviselő:
Úgy gondolom, egyre sürgetőbb feladat a Szervezeti és Működési Szabályzatunk
felülvizsgálata.
Farkas Károly képviselő:
Mi a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásának végső határideje?
Kossa Lajos polgármester:
Több önkormányzatnál nem fogadták el határidőben. Most folyik az anyag átvizsgálása, azt
követően tudok csak teljességi nyilatkozatot tenni.
Farkas Károly képviselő:
Ez esetben nem halaszthatnánk a döntést a következő ülésre? Átvilágítás után döntsünk a
beszámoló és az intézkedési terv elfogadásáról.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2007. évi
gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról a későbbiekben döntsön,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – határozathozatal
mellőzésével elfogadta a javaslatot.
4.) „Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja” című pályázathoz
kapcsolódó „Projektmenedzsment szolgáltató kiválasztása”, ajánlattételi felhívás és
ajánlattételi dokumentáció jóváhagyása
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Kossa Lajos polgármester:
Az úgynevezett norvég alapos pályázatunk kapcsán készült el az új közbeszerzési kiírás,
amely nyílt közbeszerzési kiírás a projektmenedzsment szolgáltató kiválasztására. Az
ajánlattételi dokumentáció és felhívás illetve a pontos menetrend is szerepel az
előterjesztésben. Kérem képviselőtársaimat, hogy hagyjuk jóvá.
Aki a „Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja” című pályázathoz
kapcsolódó „Projektmenedzsment szolgáltató kiválasztására” vonatkozó ajánlattételi felhívást
és ajánlattételi dokumentációt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
21/2008.(V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a „Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrációja” című pályázathoz kapcsolódó „Projektmenedzsment szolgáltató kiválasztására”
vonatkozó ajánlattételi felhívást és ajánlattételi dokumentációt megtárgyalta és
előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
5.) Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési terve
Kossa Lajos polgármester:
A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell azokat a beruházásainkat, amelyek a közbeszerzési
törvény hatálya alá tartoznak. Négy olyan futó pályázatunk van, mely amennyiben sikeres
lesz, és amennyiben a költségvetésünk módosítása engedi, megvalósításra kerülhet:
- az OLLÉ program, műfüves pálya építése
- Infrastruktúra-fejlesztés az Aba Sámuel Általános Iskolában
- Eszközbeszerzés az Aba Sámuel Általános Iskolában
- Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítése az Abai kistérségben
(Pukliné Tündik Tünde és Horváth István képviselők az ülésre megérkeztek.)

Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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22/2008.(V.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét
megtárgyalta és előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
6.) Beszámoló az Abai Gimnázium és Kollégium tevékenységéről
Kossa Lajos polgármester:
Köszöntöm körünkben Szilasy Györgyöt, a gimnázium megbízott igazgatóját és kérem, hogy
néhány szóban egészítse ki az írásos előterjesztést.
Szilasy György igazgató:
Először is szeretném megköszönni mindazt a segítséget, amit az önkormányzattól, a falutól
kaptunk.
A beszámolót három nagy egységre osztottam fel. Az egyik az elmúlt időszak feladatait és a
folyamatban lévő feladatokat elemzi, második része egy helyzetelemzés, a harmadik
egységben pedig az előttünk álló feladatokat határoztuk meg. Ha végignézzük a beszámolót,
jól látható, hogy igen sokrétű munkát kellett végeznünk, de azt a feladatot, amit
szeptemberben vállaltunk, teljesítettük. Az iskolában már felvehető tanulóink vannak, ez azt
jelenti, hogy a felvételi eljárás során hozzánk jelentkezett tanulók jelentkezési lapja alapján az
Országos Felvételi Központ eljuttatta hozzánk mindazoknak a nevét, akiket felvehetünk.
Iskolánkba összesen 51 tanuló nyerhetett volna felvételt, ami azt jelenti, hogy az angol tagozat
teljesen megtelt, a német tagozat azonban nem. Mivel azonban többen két tagozatot is
megjelöltek, így végeredményben 14 tanuló lett az angol tagozatra és 6 fő német tagozatra
felvéve, az alaplétszám tehát 20 főben határozható meg, illetve 2 fő jelezte a felvételi eljárás
keretein kívül, hogy szeretne nálunk tanulni. 11 fő igényelt kollégiumi elhelyezést, 5 lány és 6
fiú. Az, hogy abai diák nem került be a gimnáziumunkba annak tudható be, hogy nagyon jó
tanulók voltak, és első helyre megjelölt intézménybe felvételt nyertek, az Abai Gimnáziumot
pedig nem elsőként jelölték meg. Már a hetedikes korosztályból is vannak előzetes
jelentkezéseink és reményeim szerint jövőre már első helyen fogják megjelölni az
intézményünket.
A gimnázium munkájához szükséges dokumentációk elkészítése befejeződött, a nevelőtestület
összeállítását a törvényes lehetőségek figyelembe vételével elvégeztük. Néhány héten belül el
fognak készülni az álláshelyekre vonatkozó pályázati kiírások. A csapat készen áll arra, hogy
a feladatokat elvégezze. Úgy gondolom, hogy az általunk képviselt értékeket a Sárvíz
Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel összefogva meg kell őrizni és a folyamatot tovább
kell vinni. Egyetértek azzal, hogy a költségvetés kapcsán ésszerűsíteni kell a folyamatokat.
Mivel a művészeti iskolával egy helyen leszünk, ez költségmegtakarítást fog jelenteni, illetve
gondolkozunk közös alkalmazásokban is. Az alapító okiratban szerepel továbbá a
felnőttképzés is, amely bevételteremtő tevékenység. Mivel a térségben a legalacsonyabb az
érettségivel rendelkezők száma, ezért gondolkodunk érettségire való felkészítésben is.
Szeretnénk továbbá az önkormányzat által elfogadott, 1 millió forint alapító összeggel
megjelölt alapítványunkat bejegyeztetni, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy módosítsa
határozatát és minimális összeggel indítsuk el a bejegyzést, hiszen ez is bevételi lehetőség az
intézmény számára. Pályázatot nyújtottunk be továbbá eszközfejlesztésre 500.000 Ft
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támogatási összeg elnyerésére. Szeretnénk, ha diákjaink a művészeti iskolába is járnának, ily
módon is hozzájárulva a művészeti iskola költségeinek csökkentéséhez. Az önkormányzat
által is jóváhagyott költségvetésbe beterveztük mindazokat, amelyek a törvényi előírás szerint
a működéshez szükségesek. Egy nagy tételünk van, az Informatikai Terepasztal, amely ha
megoldható lenne a művészeti iskolával együttesen, akkor nem kellene külön informatikai és
nyelvi labort létrehozni, ami milliós nagyságrendű tétel. Figyelembe véve mindazokat a
lehetőségeket, amelyeket az együttműködés vagy az egy épületben való működés ad,
véleményem szerint ez megoldható lenne így is.
Szeretném kérni, hogy támogassanak engem annyiban, hogy őrizzük meg Abán azt az értéket,
amely elindult, mi minden önmérsékletre hajlandók vagyunk, mindent megteszünk azért,
hogy ne okozzunk különösebb terhet az önkormányzatnak. Ha esetleg technikai
berendezésekkel, egyebekkel nem fogjuk tudni berendezni egyelőre a gimnáziumot, olyan
szinten indítani, amely elvárható lenne, mindazonáltal a törvényes keretek között maradva, de
a jelenlegi csapattal továbbra is együtt dolgozhatok, és inkább az ő bérükre fordítódik ez az
összeg, higgyék el, hogy meg fogják hálálni egy országosan is jó hírű gimnázium
létrehozásával.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Tegnap a bizottság is megtárgyalta a Szilasy György által készített az Abai Gimnázium és
Kollégium tevékenységéről szóló beszámolót, amely lényegében tartalmazza a beindítással
kapcsolatos célokat, feladatokat illetve hogy milyen szervezési, törvényességi feladatokat
oldottak meg eddig. Szilasy György szóban is tájékoztatta a bizottságot, a felmerült
kérdésekre választ kaptunk. Megnyugtató, hogy a gimnázium személyi és tárgyi feltételei
megoldódnak, az önkormányzat részéről az anyagi feltételeket, a költségvetést kell ennek
szellemében rendezni. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Farkas Károly képviselő:
Nagyszerű beszámolót hallhattunk és az írásos előterjesztés is arról tanúskodik, hogy a
megbízott igazgató nagyon komoly munkát végzett és ezért minden dicséret megilleti.
Amikor több mint egy évvel ezelőtt megkérdeztem, hogy szükségünk van-e gimnáziumra,
akkor beláttam azt, hogy igen, hiszen a fejlődés egyik nagyon szép példája illetve a várossá
váláshoz is szükség van rá. Közben sajnos megváltozott a helyzetünk és a beszámolót
elfogadva mégis nemmel fogok szavazni, mert úgy gondolom, hogy ha elindítunk valamit,
amire nincs pénzünk, később, ha megbukik, sokkal rosszabb lesz megszüntetni. Én ma nem
látom annak esélyét, hogy a 2008-as költségvetésből hogyan telik ennek az intézménynek a
fenntartására.
Kossa Lajos polgármester:
Beszéltünk már arról, hogy készül egy megszorítási terv és zárt ülés keretében fontos
dolgokról szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat. Ez egy nagyon fontos momentum,
nemcsak abból a szempontból, hogy lesz-e Abán gimnázium vagy sem, hanem nagyon súlyos
következménye is van, ugyanis a norvég alapos pályázatban bevállaltuk. Ha úgy döntenénk,
hogy nem indul el a gimnázium, akkor a norvég alapos pályázatra is nemet mondunk, ami
azonban nemcsak a régi iskolaépületek felújítását foglalja magában, hanem az általános iskola
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Szent István király téri épületének a bővítését is. A beszámolót mindenképpen elfogadásra
javasolom. Megítélésem szerint létrejött egy nagyon fontos szellemi műhely Abán.
Természetesen a költségvetési helyzetünket rendezni kell. Jövő héten rendelkezésre fognak
állni azok az anyagok, amelyek a költségvetésünk rendezését segítik, illetve a
vagyonhasznosítással kapcsolatos kérdésekről is komoly képet kaphatunk. Kérem, hogy az
elkészült anyagok tükrében döntsünk majd ezekről a kérdésekről.
Csép Györgyné alpolgármester:
Mindenképpen szeretném, ha adnánk még esélyt magunknak, ismerve a gyerekeket, szülőket,
akik örömüket fejezték ki, hogy ilyen gimnázium indul Abán. Tegnap igazgató úr szóbeli
kiegészítését is meghallgatva, megítélésem szerint, van esélyünk egy jó hírű, neves,
példaértékű gimnázium létrehozására. Egyetértek azzal, hogy minél előbb be kell indítani a
Hazatalálás Alapítványt minimális összeggel. Véleményem szerint sokan adnák adójuk 1%-át
illetve egyéb támogatást az intézménynek.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Természetesen bizottsági ülésen is felmerült az a kérdés, hogy ebben a helyzetben aktuális e
az intézmény elindítása, de mégis úgy láttuk, hogy ezt a lehetőséget most kell kihasználnunk.
Kossa Lajos polgármester:
Jelenleg egy beszámolót kell elfogadnia a testületnek, nem arról van szó, hogy indítjuk-e
szeptemberben a gimnáziumot vagy sem. A beszámoló el nem fogadásával Szilasy György és
munkatársai eddigi munkáját nem ismerné el a képviselő-testület, ami – véleményem szerint –
példaértékű volt. Azzal természetesen egyetértek, hogy felelősen kell döntenünk, amikor
kimondjuk a végleges szót, de erre adjunk még időt magunknak.
Szemerei Józsefné képviselő:
A tegnapi bizottsági ülésen kimondottan arról foglaltunk állást, hogy valamilyen módon el
kell fogadni, de a pénzügyekben egyáltalán nem határoztunk, hanem elsősorban célul tűztük
ki, hogy nagyon részletes pénzügyi vizsgálatot kell ahhoz végezni, hogy elindulhassunk.

Más kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium eddigi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja,
kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
23/2008.(V.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium tevékenységéről
szóló beszámolót megtárgyalta és előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
7.) A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére
érkezett pályázat elbírálása
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném megkérdezni Tömör Zsuzsannát, hogy hozzájárul-e a pályázata nyílt ülésen történő
megtárgyalásához.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
Igen, hozzájárulok.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Mint mindenki előtt ismeretes, hogy néhány üléssel ezt megelőzően meghirdettük a Sárvíz
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató álláshelyét mivel a jelenlegi igazgató vezetői
megbízatása 2008. június 30-án lejár. Pályázati felhívásunk az Oktatási Közlöny 2008. január
31-i számában jelent meg. 30 nap állt rendelkezésre a pályázatok benyújtására. A határidő
alatt egy pályázat érkezett, a jelenlegi igazgató, Tömör Zsuzsanna pályázta meg az
álláshelyet. A pályázati határidő lejártát követően lefolytattuk az oktatási törvény által előírt
egyeztetési eljárást. Az intézmény pályázat-elbírálást előkészítő bizottságot hozott létre,
melynek elnöke Szecsődi Rita volt, aki nagy segítségemre volt, precízen lebonyolította az
eljárást. A benyújtott pályázatot megismertette az intézmény valamennyi dolgozójával,
nevelőjével, alkalmazottjával illetve az érdekképviseleti szervekkel: a közalkalmazotti
tanáccsal, a szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal. Mindhárom érdekképviseleti
szerv írásos véleményét megkaptam a pályázattal kapcsolatban és mindhárman támogatták a
jelenlegi igazgató további megbízatását. Ezt követően került sor a nevelőtestületi értekezletre,
amelyen titkos szavazással döntöttek arról, hogy a pályázatban szereplő vezetői programot
elfogadják-e. A szavazáson egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a programot elfogadják. Ezután
került sor az alkalmazotti értekezletre, ahol az intézmény valamennyi dolgozója jelen volt, és
nyílt szavazáson egyhangúlag támogatták Tömör Zsuzsanna igazgatói kinevezését. A tegnapi
nap folyamán volt az Oktatási Bizottság ülésére, ahol ismertetésre került a nevelőtestület
illetve az alkalmazotti értekezlet véleményezése, meghallgattuk a jelenlegi igazgatót, aki
szóban is kiegészítette pályázatát illetve válaszolt a kérdésekre.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
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Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére érkezett pályázatot,
meghallgatta Tömör Zsuzsanna igazgató asszonyt. Eddigi pályafutását ismerve is
meggyőződhettünk már képességeiről illetve arról, hogy vezetésével továbbra is jó kezekben
lesz a művészetoktatás a községben.
Tartalmas, jó pályázatot ismert meg a bizottság, ezért a pályázatot a képviselő-testület
számára elfogadásra javasolja és Tömör Zsuzsanna igazgatói kinevezését támogatja.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
A pályázatom elején szereplő mottóval azt szerettem volna kifejezésre juttatni, hogy mennyire
fontos a továbblépés, az új utak keresése a pedagógiában, a művészetoktatásban is. Fontos
magyarságunk, hagyományaink megőrzése Európa közepén. Úgy gondolom, hogy a
művészetoktatás nem öncélú tevékenység, itt Abán, falusi környezetben nagyon fontos, hogy
megvalósuljon
a közösségépítés, nagyon fontosak azok a közösségek, amelyek a
művészetoktatás által jönnek létre. A népi kultúra értékeinek őrzését és átadását tűztük ki
célul, valamint hogy ezeket az értékeket ne csak külsőségekben éljék meg tanulóink, hanem
lelkileg is töltekezzenek, erős gyökerekkel lépjenek ki a világba. Ezért dolgozunk az Életfa
program keretében. Fontosnak tartom hangsúlyozni továbbá a kialakult jó kapcsolatot a
társintézményeinkkel, gondolva elsősorban az általános iskolára, amellyel közös művészeti
osztályokat illetve az Életfa programot indítottuk. Fontos a gimnáziummal való kapcsolatunk
is, hiszen közös szellemi alapokra építkezünk. Úgy gondolom, hogy a személyi feltételeink
adottak, nagyon lelkes és színvonalas munkát végző pedagógusaink vannak. A tárgyi
feltételek is adottak, és bár igaz, hogy nem a legjobb körülmények között dolgozunk, de az új
épülettel ezek a feltételek is megteremtődnek. A színvonalas munkát, a jó eredményeket nem
a külső körülmények határozzák meg, hanem ez elsősorban a pedagógusokon múlik. Úgy
gondolom, a művészeti iskola 14 évéből az idei volt a legsikeresebb, kiváló minősítést
kaptunk, országos versenyen nívódíjat kaptak tanítványaink, régiós fesztiválra eljutott három
csoportunk, tegnap indult a Sárvíz Néptánccsoport egy franciaországi fesztiválra. Ezt az utat
sem az iskolának, sem az önkormányzatnak nem kellett támogatnia, szülői és szponzori
segítséggel sikerült megszervezni. Az ünnepi műsorainkra szintén büszkék lehetünk.
Tudom, hogy nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, ezért mi is minden szükséges
lépést meg fogunk tenni, de szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy adjuk tovább Tanka
János hátrahagyott örökségét.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Régóta ismerem a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját. Annak idején az
iskola megalakításában részt vettem és folyamatában látom, hogy mi történt az elmúlt 14
évben az iskola életében. Zsuzsával 6-7 évig együtt dolgoztam, különböző beosztásokban
dolgozott az általános iskolában. Később a művészeti iskolába került át, de a jó
munkakapcsolat így is megmaradt és a két intézmény között évek óta szoros együttműködés
alakult ki. Tavaly ez az együttműködés magasabb szintre emelkedett az Életiskola program
beindításával. Zsuzsát alkalmasnak tartom az intézmény vezetésére, a pályázat elfogadását
támogatom.

14

Csép Györgyné alpolgármester:
Jóleső érzés látni, hogy az előkészületek a gimnázium beindítására vonatkozóan milyen nagy
mértékben táplálkoznak mindabból, amit a művészeti iskola megalapozott. Tartalmas, jó,
szívet melengető pályázat került a képviselő-testület elé, gratulálok hozzá. Azokat a
gyerekeket látva, akik művészeti nevelést is kapnak, határozottan ki merem jelenteni, hogy
annyi pluszt kapnak, ami a felnövekedésükben segítség, amivel gazdagabbak lesznek. Örülök
az intézményeink közötti együttműködésnek is. Támogatom Tömör Zsuzsa kinevezését, és
kívánom, hogy legyen annyi ereje, kitartása, ötlete mint most.
Varga Istvánné képviselő, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Régóta nagy gond volt, hogy az óvodából az iskolába menetel milyen nehéz a gyerekek és a
szülők számára is. Három éve az általuk kezdeményezett művészeti osztály ezt a közelítést
szolgálja, ezért nagyon hálás vagyok érte. Azt a szellemiséget, ami az óvodában él,
továbbviszik. A tapasztalataink, a látogatásaink, értekezleteink és az együttműködésünk arról
győznek meg bennünket, hogy a folyamat folytatódik és a gyerekek boldogan mennek
iskolába. Nagyon fontos, hogy lehetőséget teremtünk gyermekeink számára a népi kultúra,
hagyományaink továbbvitelére. Zsuzsának kívánom, hogy a következő öt évben a sikerek a
nehéz napokat emeljék és adjanak elég erőt ahhoz, hogy továbbra is ilyen szellemiséggel
dolgozzanak a művészeti iskolában és az általános iskolai művészeti osztályokban.
Kossa Lajos polgármester:
Magam részéről szintén támogatom Tömör Zsuzsanna igazgatói kinevezését és nagyon
fontosnak tartom azt a programot, amelyet megfogalmazott a pályázatában. Örülök, hogy az
intézmények között olyan példaértékű együttműködés alakult ki, amelyet a pénzügyi
megszorítások kapcsán is megfogalmaztunk, hogy ha lehetséges, akkor szeretnénk megtartani
azt a három évfolyamos bontást az Aba Sámuel Általános Iskolában, mely nagyon komoly
lehetőségeket biztosít gyermekeink számára. Bízom abban, hogy ez sikerül és ez az
együttműködés még jobban el fog mélyülni, illetve az Abai Gimnázium elindításához is meg
tudjuk teremteni a feltételeket és ezáltal ősztől újabb szervezet léphet be ebbe a körbe. Ez az
együttműködés egészen biztos, hogy a település jövőjét alapjaiban határozza meg. Szeretném
kérni, hogy ezt az oktatási-nevelési rendszert, amelyet az elmúlt években sikerült kiépíteni
Abán, őrizzük meg és próbáljuk meg hozzá a pénzügyi hátteret is biztosítani.
Aki egyetért azzal, hogy 2008. július 1-jétől 5 éves időtartamra Tömör Zsuzsannát bízzuk
meg a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának, bérét a közalkalmazotti
törvényben előírtaknak megfelelően határozzuk meg, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
24/2008.(V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Tömör Zsuzsanna által a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadja.
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A képviselő-testület Tömör Zsuzsannát 2008. július 1. napjától 2013. július 31. napjáig, 5
éves időtartamra a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízza,
illetményét a közalkalmazotti törvény idevonatkozó rendelkezései figyelembevételével bruttó
165.700,- Ft-ban határozza meg. A vezetőt az idevonatkozó jogszabályok alapján 250 %, azaz
bruttó 50.000,- Ft vezetői pótlék illeti meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezett igazgatóval a
munkaszerződést kösse meg.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Gratulálok a kinevezéshez, sok sikert kívánok!
8.) A köztisztviselő
meghatározása

teljesítményértékelésének

alapjául

szolgáló

kiemelt

célok

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2008. évre
vonatkozóan is meg kell határozni azokat a célokat, melyek a köztisztviselőkkel szemben
támasztott teljesítménykövetelmények alapját képezik.
A testület által elfogadott célok alapján a jegyző feladata az, hogy köztisztviselőként előírja a
követelményeket, illetve decemberben értékelje a teljesítményeket pozitív vagy negatív
irányban, ez magával vonhat bérfejlesztést vagy bércsökkentést. Egyikre sem került sor az
elmúlt években, véleményem szerint egyelőre ez egy formális, kötelező feladat, mivel az
ösztönzés hátterét egyelőre nem tudtuk megteremteni.
A célokat az önkormányzat előtt álló feladatokat figyelembe véve igyekeztem összeállítani:
ilyen például az abai gimnázium beindítása hátterének biztosítása, az elektronikus
közigazgatásra, iktatásra való áttérés, körzetközponti feladatok ellátása, társulással
kapcsolatos feladatok segítése stb.
Kérem a testületet, hagyja jóvá az előterjesztésben szereplő célokat.
Dr. Pőcze Ferenc képviselő:
Érdemes lenne konkrét célokkal, tartalommal megtölteni ezeket a célokat, amely a
polgármesteri hivatal működését is átláthatóbbá, mérhetőbbé tenné összhangba hozva a
munkaköri leírásokkal. Esetleg a költségvetés kapcsán megfogalmazott három céllal is ki
lehetne egészíteni.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Ezt a IV. fejezetben az eseti célok között próbáltam megfogalmazni, összegyűjteni. A
munkaköri leírásaink naprakészek. Dolgozónként a teljesítménykövetelményeket a

16

Képviselő-testület által meghatározott célok és munkaköri leírásaik figyelembe vételével
határozom meg. Egyetértek azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült célok
bekerüljenek a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok közé.
Kasó László képviselő:
Egyetértek azzal, hogy aktualizálni kell a munkaköri leírásokat, kinek mi a feladata, mellé
tenni a teljesítménykövetelményeket. Túl általánosak ezek a célok, ha valaki olvassa, még azt
hiszi, hogy minden rendben van.

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A képviselő-testületnek az átfogó célokat kell meghatároznia, a munkakörökhöz igazítás már
a jegyző feladata, a követelmények dolgozónként 5-6 oldalban van meghatározva. A
követelményeket meg lehet tekinteni, azok nem titkosak, csak az értékelések, azokat már csak
a dolgozóval ismertetem.
Farkas Károly képviselő:
Az elfogadásnak van határideje vagy meg tudjuk várni, amíg látjuk azt, hogy a költségvetés
függvényében milyen feladatok állnak majd előttünk?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A határidő lejárt, március 31. volt..
Csép Györgyné alpolgármester:
Pirossal aláhúzandó a költségvetés teljesítésének naprakész figyelése.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Ez a pénzügyi osztályvezető feladatai között szerepel.

Kossa Lajos polgármester:
Megítélésem szerint az előterjesztésben benne van minden, csak a hétköznapokra és
dolgozókra kell lebontatni.
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Aki a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célokkal az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
25/2008.(V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők teljesítményértékelésének
alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést és az alábbi kiemelt célokat állapítja
meg:
I.

Átfogó célok:

Az önkormányzat átfogó célja, hogy működését az alábbiak jellemezzék:
-

folyamatosan rendelkezésre állnak a település helyzetére, illetve annak változásaira
vonatkozó információk, előrejelzések, elemzések;
a felvetődő problémák, új igények megoldására kutatásokon, elemzéseken alapuló döntési
alternatívák állnak rendelkezésre;
teljes körű kép mutatja az önkormányzat rendelkezésére álló legfontosabb erőforrásokat,
lehetőségeket, amelyek a döntési mozgásteret behatárolják;
hosszú távú döntéseken alapul a település legfontosabb problémáinak kezelése;
a vezetés elkötelezett a település jövőképének tudatos alakítása iránt?
folyamatosan rendelkezésre állnak a működést szabályozó alapdokumentumok, az
alapdokumentumok a jogszabályoknak megfelelnek, folyamatos ellenőrzés a FEUVE
rendszer és a belső ellenőrzés segítségével

Az önkormányzat alapvető átfogó céljai többek között a következők:
-

II.
-

a település gazdasági fejlődésének ösztönzése, vállalkozásélénkítés, munkahelyteremtés, a
foglalkoztatási helyzet javítása;
a nagyközség településrendezési tervének elfogadása, véglegesítése, bevezetése és
megfelelő alkalmazása
szennyvíz-beruházás befejezése;
szolgáltató, humánus és jogszerű hivatali működés igazgatási eszközeinek és
módszereinek tudatos alkalmazása;
a helyi civil társadalommal való kapcsolattartás, testvértelepülési kapcsolatok erősítése
Aba Napok megrendezéséhez központi forrásokból, pályázati úton támogatások elnyerése;
közterületek állapotának javítása.

Tevékenységi célok:
a hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltatói jelleg és érvényesüljenek
a kultúrált, polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei;
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III.
IV.
-

a köztisztviselők képzésére, továbbképzésére nagy hangsúlyt kell helyezni;
az igazgatási munka számítástechnikai korszerűsítése;
a testületi döntések gyors és szakszerű előkészítése és végrehajtása.
Funkcionális célok:
az önkormányzati vagyontárgyak megfelelő kezelése és hasznosítása;
önkormányzati intézmények zavartalan működése feltételeinek biztosítása;
az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása és
hatékony felhasználása;
az adóztatás rendszerének fejlesztése, adóbehajtás eszközeinek hatékony alkalmazása;
a település szociális, gyermekvédelmi rendszerének továbbfejlesztése;
magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzathoz lojális, megbecsült
köztisztviselői állomány biztosítása.
Eseti célok:
a hivatali ügyintézés korszerűsítése;
a helyi önkormányzati rendeletek Európai Uniós jogharmonizációjának folyamatos
végrehajtása;
a minőségbiztosítási követelmények teljesítésére való felkészülés;
önkormányzati ingatlanvagyon kataszter folyamatos vezetése, naprakészen tartása;
önkormányzati építési telkek kialakítása;
tanuszoda beruházás megvalósítása;
tornacsarnok program elősegítése;
szennyvízberuházás megvalósításának elősegítése;
törvényességi ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása;
Lakóvár program megvalósítására pályázat benyújtása;
az önkormányzat és intézményei gazdasági tevékenységének összehangolása, összefogása,
költségvetési tervezet teljesítésének naprakész figyelemmel kísérése,
adóhátralékok behajtási rendszerének fejlesztése, adózási fegyelem szigorítása;
kötelező statisztikai adatszolgáltatási határidők, ügyintézési határidők betartása;
körzetközponti államigazgatási feladatok ellátása;
kistérségi okmányiroda működésének elősegítése;
Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységének elősegítése, egyéb adminisztratív
teendők ellátása;
belső ellenőrzési tevékenység elősegítése;
elektronikus közigazgatás feltételeinek megteremtése;
elektronikus iktatás bevezetése
kistérségi pályázatok figyelemmel kísérése;
Abai Gimnázium beindulásának, működésének segítése;
kistérségi építésügyi feladatok ellátására való felkészülés, személyi-tárgyi feltételek
megteremtése;
várossá válás előkészítése;
az Abai Magisztrátus szervezetében a demokrácia kiszélesítése
Dél Kapuja projekt elősegítése
Orvosi rendelő akadálymentesítésének megvalósítása
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-

Dózsa u. – Vörösmarty u. fejlesztésére pályázat benyújtása
Bethlen u. – Kossuth u. kerékpárút létesítéséhez pályázat benyújtása

9.) A Polgármesteri Hivatal, a Hétszínvirág Óvoda, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, az Abai Gimnázium és Kollégium, az Aba Sámuel Általános Iskola
valamint a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratának módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Mindenki megkapta írásban az alapító okiratok módosítására vonatkozó előterjesztést.
Valamennyi intézményünk tekintetében el kellett ezt végeznünk, ugyanis a jogszabályi
változások, rendelkezések teszik ezt kötelezővé. A szakágazati besorolás, a szakfeladat-rend
változott a számok tekintetében. Kérem a képviselő-testületet, hogy az alapító okiratok
módosítását hagyja jóvá.
Varga Istvánné képviselő, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Az óvoda esetében az alaptevékenységek közül hiányolom az óvodai nevelést illetve a sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése szerepelt eddig az alapító okiratban.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az alapító okiratot rövidesen újra módosítani kell szeptember 1-jéig, mert a Magyar
Államkincstár keresett meg bennünket azzal, hogy valamennyi oktatási intézmény esetében
fel kell tüntetnünk az alapító okiratokban illetve pedagógiai, nevelési programokban azt, hogy
fogyatékos gyermekeket fogad-e az intézmény, illetve milyen jellegű fogyatékosokat.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Az iskola alaptevékenysége is azzal kezdődik, hogy sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. Nem látom a normál tanulók oktatását,
nevelését.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A 2. pont alatt szerepel az alapfokú oktatás.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
26/2008. (V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását:
Az alapító okirat 6.) pontjának az első mondata az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény alapvető szakágazati besorolása és megnevezése: 841105
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. május 23.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
27/2008. (V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá a
Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítását:
Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény alapvető szakágazati besorolása és megnevezése: 851000 óvodai nevelés
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. május 23.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
28/2008. (V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá a Sárvíz
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását:
Az alapító okirat 19.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény alapvető szakágazati besorolása és megnevezése: 852020 Alapfokú
művészetoktatás
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. május 23.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
29/2008. (V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá az Abai
Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának módosítását:
Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény alapvető szakágazati besorolása és megnevezése: 853100 Általános
középfokú oktatás
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. május 23.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Sámuel Általános Iskola alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
30/2008. (V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá az Aba
Sámuel Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását:
Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény alapvető szakágazati besorolása és megnevezése: 852000 Alapfokú
oktatás
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. május 23.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
31/2008. (V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá a „Kultúr”
Közösségi Ház Alapító Okiratának módosítását:
Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény alapvető szakágazati besorolása megnevezése: 932900 máshova nem
sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. május 23.
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10.)Aba Nagyközség
módosítása

Önkormányzata

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaimat tájékoztattam már arról, hogy szeretném, ha Csép Györgyné
alpolgármester mellett, aki alapvetően az oktatási, kulturális, szociális területen segíti az
önkormányzat munkáját, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával lehetővé tenné a
képviselő-testület, hogy ismét legyen két alpolgármestere a településnek. Szeretném, ha jogi
és egyéb közéleti területen, a testülettel, bizottságokkal való kapcsolattartás területén egy
alpolgármester segítené a továbbiakban munkámat annak érdekében, hogy ezeken a
területeken is erősíteni tudjuk az önkormányzat tevékenységét. A Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását ennek megfelelően előkészítettük. Amennyiben a képviselő-testület a
módosítást elfogadja, akkor a jövő héten tartandó testületi ülésünkön megtartanánk az
alpolgármester választást. Arról is tájékoztattam már képviselőtársaimat, hogy szeretném, ha
Dr. Pőcze Ferenc segítené ilyen tisztségben a munkámat. Kérem a képviselő-testületet, hogy
támogassa a kezdeményezést annak érdekében, hogy valóban a polgármesteri munka
hatékonyabban, a kapcsolattartás szempontjából kedvezőbben folyjon a következő
időszakban.
Aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
3/2008.(V.15.) számú
rendelet
Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.
(V.15.) számú rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
11.)Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim az ülés előtt kaptak kézhez egy előterjesztést. A seregélyesi elkerülő út
kapcsán, amely részben érinti Aba területét, a Körzeti Földhivatal kéri az önkormányzattól,
hogy tegyen hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az érintett területek kivonásra
kerüljenek illetve elkerülő út építésére a terveknek megfelelően felhasználhassák. Kérem a
képviselő-testületet, hogy adjuk ki ezt a nyilatkozatot.
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot tegye, kérem, emelje fel a
kezét.
Az UVATERV Zrt. által a Székesfehérvári Körzeti Földhivatalhoz címzett, 2008. március 17én és 2008. április 30-án érkezett kérelmekben megjelölt létesítmény az építésügyi
jogszabályok alapján Aba Nagyközség külterületén fekvő 0283/1. hrsz-ú földterületen
elhelyezhető.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
32/2008.(V.8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az UVATERV Zrt. által a
Székesfehérvári Körzeti Földhivatalhoz címzett, 2008. március 17-én és 2008. április 30-án
érkezett kérelmekben megjelölt létesítmény az építésügyi jogszabályok alapján Aba
Nagyközség külterületén fekvő 0283/1. hrsz-ú földterületen kerüljön elhelyezésre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2008. május 15.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a nehéz anyagi helyzetre és a korai időpontra
tekintettel május 16-18. között az Aba Napokat nem tudjuk megrendezni. A hagyományos
búcsú megtartásra fog kerülni és amennyiben júniusig rendezni tudjuk a helyzetünket, akkor
egy június közepi időpontban megtartható lesz a rendezvény. Természetesen ez annak
függvénye, hogy a település költségvetési helyzetét milyen mértékben tudjuk stabilizálni
illetve idén nem vállal önerőt az önkormányzat az Aba Napok megrendezéséhez.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy kérelem elbírálása végett zárt ülés tartását rendelje el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
33/2008.(V. 8.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete kérelem elbírálása végett zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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