JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. május 26-i ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László,
Mercsek György, Németh László, Dr. Pőcze Ferenc, Pukliné Tündik Tünde,
Szemerei Józsefné és Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1.) Alpolgármester választás
2.) Az önkormányzat költségvetését érintő megszorító intézkedésekre vonatkozó
határozatok elfogadása
3.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
4.) Aba Nagyközség tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 5/2006.
(III.31.) számú rendelet módosítása
5.) A mezei őrszolgálatról, mezőőri járulékról szóló 10/2000.(VIII.1.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
6.) Aba Nagyközség 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelés elfogadása
7.) A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói által fizetendő térítési díjak
mértékéről szóló 2/2005.(V.1.) számú rendeletének módosítása
8.) Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
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1.) Alpolgármester választás
Kossa Lajos polgármester:
Előző ülésünkön sor került a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására,
képviselőtársaim elfogadták azon indítványomat, hogy Csép Györgyné alpolgármester
asszony mellett egy másik alpolgármester is segítse a képviselő-testület illetve a polgármester
munkáját. Dr. Pőcze Ferencet szeretném javasolni erre a tisztségre. Szeretném, ha társadalmi
megbízatású alpolgármesterként az önkormányzati munkáját jogi úton és a képviselőtestülettel való kapcsolattartás érdekében segítené. Szeretném továbbá, ha a hét bizonyos
napjain a hivatalban is elérhető lenne.
Kérem, hogy a mai napon titkos szavazással a javaslatról döntsön a képviselő-testület. A
következő ülésre szeretnénk beterjeszteni a pontos munkarendet és a javadalmazással
kapcsolatos kérdéseket is.
Az alpolgármestert az önkormányzati törvény szerint titkos szavazással kell megválasztani,
ezért létre kell hozni a szavazás lebonyolítására egy Szavazatszámláló Bizottságot. Az előző
alpolgármester választáskor Dr. Pőcze Ferenc volt a Szavazatszámláló Bizottság elnöke,
tagjai pedig Varga Istvánné és Kasó László. Dr. Pőcze Ferenc érintettség miatt nem vehet
részt a bizottság munkájában, ezért kérem Horváth István képviselőt, hogy fogadja el a
Szavazatszámláló Bizottság munkájában való közreműködést. A Szavazatszámláló Bizottság
elnökének Varga Istvánnét javasolom.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A szavazatszámláló bizottság jelöltjeivel előzetesen egyeztettem, a jelölést elfogadták, és
hozzájárultak megválasztásuk nyílt ülésen való eldöntéséhez.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira tett javaslattal egyetért, kérem, emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta.
36/A/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság elnökének Varga Istvánnét,
tagjainak Horváth Istvánt és Kasó Lászlót választja meg.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a titkos szavazás menetéről
és ossza ki a szavazólapokat.
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Elkészítettük a szavazás lebonyolításához szükséges urnát, a szavazás megkezdése előtt a
Szavazatszámláló Bizottság ezt meg fogja tekinteni, ezt követően lezárjuk. Készítettünk
szavazólapokat, amelyen az alpolgármester-jelölt neve szerepel. A név mellett 1-1 karika van,
amelybe két egymást metsző vonalat kell elhelyezni aszerint, hogy igennel vagy nemmel
szavaznak a jelöltre. A szavazást követően a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat
összeszámolja, és eredményt hirdet. Dr. Pőcze Ferenccel előzetesen egyeztettem, a jelöltséget
elfogadta és hozzájárult nyílt ülésen történő megválasztásához.
Kossa Lajos polgármester:
A szavazás idejére 10 perc szünetet rendelek el.
A szavazás megtörtént.
Varga Istvánné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Megállapítom, hogy a szavazás érvényes volt, Dr. Pőcze Ferenc tartózkodott, rajta kívül
minden képviselő leadta a szavazatát. Dr. Pőcze Ferenc 9 igen és 2 nem szavazatot kapott, és
így lett községünk alpolgármestere.
Gratulálok Dr. Pőcze Ferencnek és sikeres munkát kívánok neki és kérem, hogy tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy az önkormányzat a nehéz helyzetből kilábaljon.
36/B/2008.(V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Dr. Pőcze Ferenc képviselőt alpolgármesternek
megválasztotta.
(titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyv mellékletként csatolva)
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm képviselőtársaim bizalmát, gratulálok Dr. Pőcze Ferencnek a megválasztásához és
eredményes munkát kívánok. Kérem, mindenki álljon fel, az alpolgármester eskütétele
következik.
Az alpolgármester az esküt letette.
Kossa Lajos polgármester:
A tiszteletdíj vonatkozásában javaslom, hogy a következő ülésen döntsünk, illetve az
alpolgármester akkor nyilatkozzon hogy főállásban vagy társadalmi munkában látja el
tisztségét.
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2.) Az önkormányzat költségvetését érintő megszorító intézkedésekre vonatkozó
határozatok elfogadása
3.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Kossa Lajos polgármester:
A 2008. évi költségvetésünk nagyon komoly hiányt mutat és nagyon komoly likviditási
problémája van az önkormányzatnak. Az elmúlt hetekben a képviselő-testületnek át kellett
tekintenie az általa ellátott feladatokat, azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig
nyújtottunk. Elkészült egy olyan megszorító csomag, amely a likviditási helyzeten javít. Ezzel
kapcsolatosan szükséges meghozni azokat a határozatokat, amelyek az előterjesztésben
szerepelnek. Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy az előzetes egyeztetéseknek megfelelően
ismertesse a határozati javaslatokat.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Ahogy polgármester úr is jelezte, hosszas egyeztetés előzte meg a határozati javaslatok
elkészítését. Minden intézménnyel, közalkalmazotti tanácsokkal, szakszervezeti,
érdekképviseleti szervekkel is egyeztettünk. Minden képviselő, a Pénzügyi, a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és az Oktatási, Kulturális és Civil
Kapcsolatok Bizottságának tagjai az ülést megelőzően kézhez kapták a határozati javaslatokat
és - figyelembe véve az önkormányzat anyagi helyzetét – elfogadásra javasolták azokat.
Ismertetem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat:
1.) Az önkormányzat eddig hozzájárulást adott a Depónia Kft. részére, melynek
értelmében 5.000 Ft-ért szállították el a lakosság által bérelt konténereket. Ezt a
hozzájárulást kívánjuk megszüntetni.
2.) A második határozati javaslat az önkormányzat és intézményei dolgozóit érinti. A
munkába járással kapcsolatban ezt követően autóbusszal történő munkába járás esetén
a bérlet illetve teljes árú menetjegy esetében 80%-ot, gépjárművel történő munkába
járás esetén 9 Ft/km-t térít meg az önkormányzat.
3.) A polgármesteri hivatal dolgozói 1998 óta egészségbiztosítási pénztári munkáltatói
hozzájárulást kaptak, melynek összegét 3.000 Ft-ra javasoljuk lecsökkenteni illetve
2009. január 1. napi hatállyal teljesen megszüntetni. Ezt nem lehet azonnal
megszüntetni, mert akkor a dolgozók részére eddig befizetett hozzájárulás elveszne. 6
hónap a felmondási idő.
4.) A polgármesteri hivatal dolgozói önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói
hozzájárulásban is részesültek, melynek összegét 2.000 Ft-ra javasoljuk lecsökkenteni
illetve 2008. szeptember 1. napi hatállyal teljesen megszüntetni. Itt 3 hónap a
felmondási idő.
5.) A közalkalmazottak és fizikai dolgozók részére adható étkezési hozzájárulást a
képviselő-testület 2008. június 1-jétől megszünteti.
6.) A képviselő-testület illetve a bizottságok egyeztetéseket folytatott az önkormányzat és
intézményei tekintetében a létszámleépítésre vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Több mint tíz éve működik Abán a mezőőri szolgálat, melynek keretében 3 főt
alkalmazunk. A három fő közalkalmazotti álláshelyet a képviselő-testület meg kívánja
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szüntetni, ugyanis a feladat ellátása veszteséges, mert az állami normatíva és a befolyt
mezőőri járulék nem fedezi a személyi és dologi kiadásokat.
Az Aba Sámuel Általános Iskolánál 2 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését
javasoljuk. 1 fő gyógypedagógus és 1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyről van
szó. Így az iskola 52 fő engedélyezett létszáma 50 főre csökkenne.
A Hétszínvirág Óvoda esetében 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és egy fél állású
technikai közalkalmazotti álláshely megszüntetését javasoljuk. Így engedélyezett
létszámuk 30 főről 26,5 főre csökkenne.
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében 2 fő pedagógus és 1 fő
adminisztrátor álláshely megszüntetését javasoljuk. Így létszámuk 15 főről 12 főre
csökkenne.
A Kultúr Közösségi Ház esetében 1 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését
javasoljuk, továbbá 1 üres álláshely is megszűnne.
A Polgármesteri Hivatal esetében 3 fő köztisztviselői, 0,5 fő fizikai és 2 üres álláshely
megszüntetését javasoljuk. Így az engedélyezett létszám (amelyben benne vannak a
köztisztviselőkön kívül a védőnők, mezőőrök, közcélúak, közhasznúak is) 37,75-ről
32, 25 főre csökkenne.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Arra kell elsősorban koncentrálni, hogy az intézmények működése stabil maradjon, a számlák
ki legyenek fizetve. A szükséges intézkedéseket ennek érdekében meg kell tenni. A bizottság
javasolja a határozati javaslatok elfogadását. Fél év múlva a költségvetésünket újra felül kell
vizsgálni, és amennyiben szükséges további intézkedéseket kell tenni. Meg kell határozni,
hogy az önkormányzat milyen vagyontárgyakkal, ingatlanokkal rendelkezik, melyeket lehetne
értékesíteni ezekből. Csökkenteni kellene továbbá a kötvény mértékét a reptérberuházás vagy
az Aba-Farm Kft. révén.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság a határozati javaslatokat megtárgyalta. Igyekeztünk szem előtt tartani az
intézmények zavartalan működésének biztosítását. Tanév végéhez közeledve inkább csak a
következő tanévben tudjuk az intézkedések hatását megvizsgálni, hiszen a célunk az, hogy
ezek az intézkedések a minőség rovására ne menjenek. A bizottság a határozati javaslatokat
elfogadásra javasolja.

Horváth István, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
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A bizottság a kialakult helyzetre tekintettel egyetért az intézményekkel közösen kidolgozott
intézkedések meghozatalával.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések nem jelentenek igazi takarékoskodást, inkább
hazárdjátékhoz hasonlíthatóak. Első lépésként működő intézményekben, iskolákban,
óvodában, egyéb intézményekben megszorító intézkedéseket alkalmazunk, embereket
küldünk el, elvesszük a nem kötelező juttatásokat. Az így megspórolt 50 millió forint nagy
részét azonban rögtön egy új intézmény létrehozására fordítjuk. Ennek alapján ez egy
zsonglőrködés egyik zsebből a másikba, miközben a gondot nem oldjuk meg. Augusztusban
ki kell állnunk a szülők elé, tájékoztatnunk kell őket az intézkedésekről, azok minőségre
gyakorolt hatásáról. Komolyan veszem az esküm azon részét, hogy képviselőként Aba
Nagyközség érdekeit fogom szolgálni, de tavaly, amikor ismételten megbíztak az Aba Sámuel
Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával, arra is felhatalmazást kaptam, hogy az
iskola érdekeit képviseljem, ennél fogva 600 gyerek, 1000 szülő és 50 dolgozó érdekeit is
figyelembe kell vennem. Úgy gondolom, hogy ha ezeket a határozati javaslatokat változatlan
formában megszavazzuk, akkor a nyár folyamán olyan szigorú takarékossági intézkedéseket
kell tenni, ami már a minőség rovására megy. Mivel én nem vagyok tagja a bizottságoknak, a
véleményemet szerettem volna elmondani.
Farkas Károly képviselő:
Tagja vagyok a bizottságoknak és ezeket a megszorító intézkedéseket igen szavazattal
elfogadtam. Eljutott az önkormányzat gazdálkodása odáig, hogy lassan már nincs visszaút.
Magam nevében elnézést kérek azoktól a dolgozóktól, akiktől meg kell válni illetve azoktól,
akiktől meg kell vonni a plusz juttatásokat, mert az előállt helyzetről nem ők tehetnek
elsősorban. Egyetértek igazgató úrral abban, hogy komoly gond van és sajnos nem ez az
utolsó intézkedés, amelyet rövid időn belül meg kell tenni.
Varga Istvánné képviselő, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Eljutottunk odáig, hogy bővíthettük óvodánkat, 8 csoportban tudjuk a gyerekeket ellátni. Jelen
pillanatban is a maximális létszám feletti létszámmal dolgoztak óvodapedagógusaink.
Természetesen intézményvezetőként mindent átgondolva, mérlegelve próbálok úgy teljesíteni,
ahogy a képviselő-testület kívánja. Jelen helyzetben nyár folyamán lehet egy csoporttal
csökkenteni az óvodai csoportok számát bízva abban, hogy az önkormányzat a jövőben is
biztosítja minden kisgyermek számára az óvodai nevelést. 1993 óta van olyan képviselőtestületi határozat, hogy minden óvodás korú gyermeket felveszünk az intézménybe.
Természetesen tudjuk és látjuk, hogy minden ötéves kisgyerek számára kötelező az óvoda,
ugyanakkor minden 3 évét betöltött gyermeknek is ajánlott az óvoda, amennyiben hátrányos
helyzetű családba születik. Sajnos minden harmadik gyerek hátrányos helyzetű az abai
óvodában. Ha hét csoportban lesznek elhelyezve a gyerekek, számíthatunk arra, a demográfiai
adatokat is figyelembe véve, hogy ebben az időszakban még mindig bőven a maximális
létszám felett leszünk. Ha 8. csoport gyermekeit szétosztjuk a megmaradó hét csoport között,
azt fogja eredményezni, hogy közel 30 kisgyerek lesz egy csoportban, amely a minőség
rovására megy. Természetesen azt is belátom, hogy az önkormányzat nehéz helyzetben van és
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szükség van ezekre az intézkedésekre, de mindent meg fogok tenni azért, hogy a gyerekek, a
szülők és a pedagógusok érdekeit is szem előtt tartsam. Nagyon nehéz helyzetben leszünk
akkor, ha az önkormányzat úgy dönt, hogy továbbra is minden kisgyermeket fel kell vennünk.
Arra kérem a képviselő-testületet, hogy az abai óvodában további csoportbezárásokat,
leépítéseket nem alkalmazzon, illetve csak akkor, amennyiben a gyereklétszám is csökken a
faluban. Adjuk meg az esélyt gyermekeinknek arra, hogy segíthessük a személyiségük
fejlődését. Sajnos napjainkban az állami normatívát az önkormányzatoknak ki kell
egészíteniük saját bevételükből, egyéb forrásból. Köztudott, hogy általában 44%-kal kell
kiegészíteni az állami normatívát. Az abai óvodában ez a megszorító intézkedések előtt 37%
volt. Ha a nyár folyamán végrehajtjuk a kért intézkedéseket, az azt jelenti, hogy 29-30%-ra
csökken az önkormányzati kiegészítés mértéke. Sajnos a soponyai óvodával történt társulással
sem sikerült elegendő plusz normatívát szerezni. Mindezek figyelembe vételével tudomásul
kell venni, hogy Magyarországon az óvodai ellátás finanszírozása olyan, hogy ki kell
egészíteni az állami normatívát. Erről sem mi képviselők, sem az óvodáskorú gyermekek, sem
a szülők, sem pedagógusok nem tehetünk. Azt kérem, hogy mindenki azért dolgozzon és azért
tegyen meg mindent, hogy a bevételeinket növeljük.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az ülést megelőzően kiosztottam a képviselők számára egy határozati javaslatot, amellyel az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium előírásának teszünk eleget. A határozati
javaslat teszi lehetővé azt, hogy a létszámcsökkentés, létszámleépítés miatt vissza tudjuk
igényelni a felmentési időre és a végkielégítésre kifizetett összegeket. A határozati javaslat az
ÖTM rendelet szövegének megfelelően készült el. Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja
el.
Kossa Lajos polgármester:
A 3. napirendi pont rendeletmódosítása részben ezen intézkedések anyagi kihatásainak
átvezetését jelenti illetve az intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzati
feladatellátás tekintetében további kiadáscsökkentésekre került sor. Szerepel az
előterjesztésben még egy határozati javaslat az intézkedési tervre vonatkozóan, amely már a
további lépések megtételére tesz javaslatot a képviselő-testület számára a működőképesség
megőrzése érdekében. Ebben szerepel a személyi kiadások csökkentése, az önkormányzat a
jövőben a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrál, a bevételek növelése érdekében
megvizsgálja az új adónemek bevezetésére vonatkozó lehetőségeket, felülvizsgálja
beruházási terveit, megvizsgálja az ÖNHIKI támogatás igénybevételének lehetőségét, a
forgalomképes vagyonát felértékelteti és értékesíti. Kérem a képviselő-testületet, hogy a két
napirendet egyben tárgyalja meg. Kérem képviselőtársaimat, hogy mérlegeljék, el tudják-e
fogadni az előterjesztéseket, ha nem, akkor milyen további intézkedéseket javasolnak.

Farkas Károly képviselő:
Két hónappal ezelőtt fogadtuk el a 2008. évi költségvetésünket, amelyben látszódtak olyan
számok, amelyek a működést nehézzé teszik, de nem látszódott az, hogy milyen helyzetben
vagyunk valójában. Hat héttel ezelőtt, a költségvetés elfogadása után derült csak ki komoly
gondot okozva az önkormányzat és az intézmények mindennapjaiban. Napi fizetési gondokkal
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küzd valamennyi intézményünk. Ezért kértük, hogy tegyünk meg mindent a helyzet orvoslása
érdekében. Az intézkedési terv 2. pontja kimondja, hogy a jövőben az önkormányzat a
kötelező feladatait fogja csak ellátni, újakat nem tervez. Ha ilyen pontot megfogalmazunk, és
a számokban mégsem ez tükröződik vissza. Sajnos azt kell mondanom, hogy nem támogatom
az Abai Gimnázium indítását, mert jelenleg nincs rá pénzünk. El kell döntenünk, hogy
továbbmegyünk a nehézségek útján, vagy látva azt, hogy nem tudjuk fenntartani a bevállalt új
intézményt, ennek ellenére belevágunk. Magam részéről a saját lelkiismeretem szerint fogok
dönteni és nem támogatom az intézmény elindítását, mert nem látom az anyagi fedezetét. Úgy
gondolom, hogy ezt el kellett mondanom.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Ezt a kezdeményezést az önkormányzat indította el, ezért kicsit kellemetlen helyzetbe
kerültem, hiszen védem az önkormányzatot önmagával szemben. Úgy gondoltam, hogy a
szakmai munkám eredményeképpen egy jó iskolát fogok csinálni. A képviselő-testület igazolt
engem ebben, hiszen a beszámolókat elfogadták. Nehéz helyzetben vagyok én is, hiszen
nekem is lelkiismeret-furdalást okozna, ha a gimnáziumot nem tudnánk működtetni.
Meggyőződésem, hogy a gimnázium elindítása Abán – ezzel Önök is egyetértettek – kitörési
pont lehet, előremutató dolog. Vitatkoznék azon, hogy egyik zsebből ki, a másikba be.
Nézzük meg, hogy mennyibe fog kerülni a gimnázium elindítása, hogy ez a kezdeményezés
honnan hova indul. Mi adtunk egy maximális költségvetést megközelítőleg 17 millió
forintról, ezt a számot az informatikai beruházások kapcsán 10-15%-kal csökkentettük. Ha azt
is figyelembe vesszük, hogy a gyermekeink a művészeti alapiskolában is tanulnak majd, így a
normatívát onnan is igénybe tudjuk venni, akkor már körülbelül 10-10,5 millió forintnál
járunk. Nehezen, de el lehet indítani ennyiből az iskolát, de szeretnék arra is válaszolni, hogy
hogyan fog működőképes maradni az intézmény. Nyelvi előkészítő osztállyal indulnánk, ami
azt jelenti, hogy a 23 hozzánk jelentkezett tanuló elhelyezését a művészeti iskolával közösen
meg tudjuk oldani. Ezzel nem vagyunk benne a rendes tanítási rendben, nem rendes
gimnáziumi évről van szó, hanem előkészítő évről. Előkészítő évet bárki bárhol járhat, a
gyerekek nem veszítenek vele semmit. Intenzíven tanulnak nyelvet, megszerezhetik a
középfokú nyelvvizsgát, amely hihetetlen előnyt jelenthet számukra. Ha menet közben azt
látjuk, hogy nem működik a dolog, akkor időben értesítve a szülőket, módjuk, lehetőségük
van a gyerekeiket máshol elhelyezni. Arra törekszünk mi is, hogy a működési költségeinket
fedezzük, a vállalásainkat az előterjesztésben leírtam. Higgyék el, hogy országosan
egyedülálló iskolatípus a miénk. Gondoljanak azokra az esetekre, amikor kábítószereznek a
gyerekek vagy valamilyen erőszakos cselekmény történik. Én azt javasolom, hogy indítsuk el,
adják meg nekünk azt a lehetőséget, hogy egy év alatt megkeressük azokat a pénzforrásokat,
amelyek leveszik a terheket az önkormányzat válláról. A költségvetést pedig szabályozni is
tudjuk. Meggyőződésem, hogy a gimnázium hosszú távon jó benyomást kelt Abáról, hosszú
távon hírnevet jelenthet számunkra. Kérem Önöket, hogy hagyjunk meg az önkormányzatnak
ebben a nehéz helyzetben is egy kitörési pontot, hagyjunk meg kifelé valamit, ami nagy
hatással lehet és sok erővel fog bírni. Kérem a bizalmukat, meg fogom próbálni az anyagi
hátteret megteremteni. A következő évfolyam indításakor térjünk vissza ezekre a kérdésekre,
érdemes-e folytatni vagy sem. Nem hiszen, hogy minden fontos beruházás visszaszorításával
előrébb jutna az önkormányzat. Nem lesz könnyű, de ez az intézmény meg fogja teremteni a
saját létét. Meg fogjuk hozni a szükséges áldozatokat és meggyőződésem, hogy támogatókat
fogunk találni. Egyelőre nem akkora tételről van szó, hogy nemet kellene mondanunk, ezzel
csak a tekintélyét veszítené el az önkormányzat. Szeretném megköszönni eddigi segítségüket,
és bízom abban, hogy támogatják ezt a kezdeményezést.
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Másrészt, ha nem indul el a gimnázium, akkor 400 millió forintos támogatástól eshet el az
önkormányzat.
Kossa Lajos polgármester:
Én is úgy ítélem meg, hogy az Abai Gimnázium Aba egyik legnagyobb kitörési lehetősége.
Azt is tisztán látom, hogy a jelenlegi helyzetben nagyon nehéz jó döntéseket hozni és azok az
intézkedések, amelyeket kénytelenek vagyunk meghozni, komoly feszültségekhez vezetnek a
településen, a közösségen belül. Próbáljuk meg végiggondolni, hogy mit nyerhetünk és mit
veszíthetünk, és ha kell, inkább vegyük le a rendelet módosítását pár napra a napirendről, de
ne hozzunk elhamarkodott döntést. Azzal is tisztában vagyok, hogy a képviselők felelőssége
nagy a kialakult helyzetben, de fontos lenne a település, a közösség számára, hogy
konszenzusos döntés szülessen ebben a kérdésben is. Kérem a képviselőtársaimat, hogy
próbáljunk támogatókat szerezni a gimnázium működéséhez illetve az abai oktatási-nevelési
rendszer olyan irányú átalakításához, amely komplexen építi be a gimnáziumot a jelenlegi
rendszerünkbe.
Farkas Károly képviselő:
Nekem nem az iskola ellen van kifogásom, hiszen én is azok közé tartozom, akik támogatták
ezt a kezdeményezést, de a helyzet nagyon feszült.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Naponta egy millió forint hiányzik a költségvetésből. Nem az a kérdés, hogy lesz-e
szeptember 1-je, hanem lesz-e június 1-je. Felelősséggel kell ezt a dolgot megoldani.
Szimpatikus, hogy mindent megtennétek azért, hogy a gimnázium működjön, de akkor hadd
kérdezzem meg, elmegy a gimnázium pusztán vállalkozási alapon?
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Nem akarunk vállalkozási alapon működni, ez a gimnázium Abáé. Az intézménynek éppen az
az egyik nagy előnye, hogy önkormányzati fenntartású, ezáltal biztonságot sugároz. Ha
elindul a norvég pályázat és mindent közösen tudunk vállalni a művészeti iskolával, ez azt
jelenti, hogy úgy vagyunk külön intézmény, hogy nem kell számolni velünk. Nagyon sok
mindent átfedéssel meg fogunk tudni oldani, tehát a költségeket minimalizálni tudjuk. Amint
az önkormányzat helyzete javul, úgy természetesen mi is nagyobb biztonsággal fogunk tudni
működni. Adjanak lehetőséget számunkra arra, hogy megközelítőleg a lehető legkevesebb
teherrel tudjuk ezt a munkát végezni és ez rövid időn belül ki fog derülni.

Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
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Jómagam is mindvégig támogattam a gimnázium létrehozását, képviselőként, az
iskolaszövetség vezetőjeként és az általános iskola igazgatójaként segítettem a munkájukat.
De akkor más volt a helyzet. Egyetértek azzal, hogy vegyük le a napirendről és várjunk még
egy kicsit. Nem a gimnázium léte ellen beszélek, de figyelembe kell venni a másik három már
működő intézményünket, amennyire lehetséges, fenntartani a színvonalat. Eddig büszkék
lehettünk arra, hogy Sárszentágotáról, Sárkeresztúrról és már környező településekről is ide
járnak a gyerekek. De ha nem tudunk plusz szolgáltatásokat nyújtani, akkor el fogják vinni a
szülők a gyerekeket Sárbogárdra vagy Székesfehérvárra. Ugyanakkor míg az egyik oldalon
embereket bocsátunk el, addig a másik oldalon magasabb bérért új dolgozókat veszünk fel a
gimnáziumba. Lehet, hogy sokan költöznének ide a gimnázium miatt, csak addigra már az
általános iskola mélyponton lesz és magyarázkodhatunk az iskolaszékkel közösen, hogyan
jutottunk ide. Bonyolult kérdések ezek, komplexen kell vizsgálni ezt a kérdést és olyan
döntést hozni, ami mindenki számára elfogadható.
Horváth István, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Hosszú hetek, hónapok óta dolgozunk azon, hogy megfelelő döntéseket hozzunk a kialakult
helyzet kezelésére. A 2. napirendi pont azokat a megszorító intézkedéseket tartalmazza,
amelyeket a 3. napirendi pont keretében a költségvetésen át kell vezetni. Véleményem szerint
jelen pillanatban nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az Abai Gimnázium kapcsán igent
vagy nemet tudjunk mondani, de nem vagyunk abban a helyzetben sem, hogy késlekedjünk a
szükséges intézkedések meghozatalával. Az előterjesztésben szereplő csomagot, bármilyen
fájdalmas és bizonyos szempontból szégyenletes, el kell fogadnunk. A legbosszantóbb az,
hogy ez a helyzet nem most állt elő, hanem valakinek, valakiknek hónapokkal ezelőtt jelezni,
intézkedni kellett volna. Azt a lehetőséget adjuk meg magunknak, hogy fél év tájékán még
egyszer áttekintjük a költségvetés helyzetét és akkor hozzuk meg a további szükséges
intézkedéseket. Ha egyértelműen látnám azt, hogy a legnagyobb erőfeszítések árán sem
tudjuk a működéshez, fejlesztéseinkhez szükséges forrásokat a birtokunkban lévő
lehetőségekkel, akkor már most azt mondanám, hogy döntsünk ebben a kérdésben. Előzetesen
hadd mondjam el, hogy a törzsvagyonba nem tartozó belterületi ingatlanok piaci értéken
becsült hasznosításával akár rövid időn belül 200 millió forintos bevételre tehet szert az
önkormányzat, és ebben nincs benne a sokkal nagyobb befektetéseinkkel való gazdálkodás. A
felelősségteljes döntéshez ezeket is meg kell vizsgálni, csak ne késlekedjünk. A mai két
napirendi pont kapcsán azt javasolom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat és a
költségvetésünk módosítását. Ezt követően tegyünk lépéseket a vagyonhasznosítás és egyéb
más befektetéseink terén.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Egyetértek azzal, hogy fel kellene pörgetni az eseményeket, mert a jelenlegi csomagban nincs
olyan pont, amely megnyugtatóan rendezné a helyzetet. A gimnázium kapcsán pedig nem
hiszem, hogy Aba életében még egyszer lesz olyan lehetőség, amit a norvég alapos pályázat
kínál. Mindenkinek ennek érdekében kell dolgozni, meg kell találnunk a megoldást a
pénzügyi helyzet helyreállítására, amelyben polgármester úrnak nagy szerepe van. Kérem
polgármester urat, vegye kezébe az irányítást, már holnap reggel ezzel kezdje a napot, járjon
utána a dolgoknak, keresse a megoldást és ha bárkire szüksége van a képviselő-testületből, az
segíteni fog szakmailag, jogilag. Menni fog a dolog, csak tennünk kell érte.
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A gimnázium kapcsán azon is el kell gondolkodnunk, hogy a képviselő-testület által
jóváhagyott közbeszerzés alapján megkötött kivitelezői szerződés felbontásából adódó jogos
igényeket miből tudnánk kifizetni.
Az intézkedési tervre vonatkozó határozati javaslat 6. pontjával kapcsolatban szeretnék
kiegészítést javasolni: az önkormányzat forgalomképes vagyonának felértékelését, majd
értékesítését haladéktalanul meg kell kezdeni az önkormányzat tulajdonában álló társaság
részére azzal, hogy a továbbértékesítés szabályait a társaság részére az önkormányzat
határozza meg. Úgy gondolom, hogy az értékesítésnek ez a legegyszerűbb módja.
Javaslom továbbá kiegészíteni a határozatot azzal, hogy vonjuk vissza a norvég alapos
pályázat kapcsán a projektmenedzseri pályázati kiírást és ezen feladat ellátásával az
önkormányzat 100%-os tulajdonában álló társaságot: az Aba-Invest Kft-t vagy egy újonnan
létrehozott társaságot bízzunk meg. A közbeszerzési törvény ezt lehetővé teszi, és úgy
gondolom, hogy ezzel plusz bevételeket tudnánk elérni, amiből az egyéb kiadásokat is
tudnánk finanszírozni.
Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt ebben döntenénk, kérem, hogy jogilag vizsgáljuk meg a kérdést és a következő ülésre
terjesszük a képviselő-testület elé.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A közbeszerzési törvény ezt lehetővé teszi.
Kossa Lajos polgármester:
A mai napon elsőként az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat kell elfogadnunk,
azt követően ezek hatását a költségvetési rendeleten át kell vezetni, illetve vannak olyan
módosítások a költségvetésben az előzetes egyeztetéseknek megfelelően, amelyek csökkentik
a költségvetési kiadásainkat. Végül jóvá kell hagyni az intézkedési tervet. Nyitott kérdés az
Abai Gimnázium sorsa, amelyre rövid időn belül vissza kell térni, amikor már látjuk, hogy
milyen plusz bevételeket tudunk a gimnázium működéséhez szerezni, fenn tudjuk-e tartani,
illetve csökkenteni kell azokat a feszültségeket, amelyek az alapfokú oktatási-nevelési
intézményekben a tervezett intézkedések hatására születnek. Emellett van egy komoly akut
helyzet, amit meg kell oldanunk, amely nemcsak a kiadásaink csökkentését jelenti, hanem a
bevételeink növelésének lehetőségét is meg kell vizsgálni.

Farkas Károly képviselő:
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Pénzügyi osztályvezető asszonytól kérdezném: Ha a jelen állás szerint működünk tovább,
mikor fog jelentkezni ezeknek az intézkedéseknek a megtakarítási oldala, meddig kényszerül
elmenni az önkormányzat a jelen helyzetben?
Takács Viktória, pénzügyi osztályvezető:
A kiadások csökkentésére, a megszorításokra szükség van, de heteken belül meg kell
vizsgálni a bevételek növelésének lehetőségét is.
A határozati javaslatokkal kapcsolatban már kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. május 27-től Aba Nagyközség
lakossága részére a Depónia Kft. (Székesfehérvár, Sörház tér 3.) által biztosított konténer
bérleti díjához való hozzájárulást megszünteti.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
37/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. május 27-től Aba Nagyközség
lakossága részére a Depónia Kft. (Székesfehérvár, Sörház tér 3.) által biztosított konténer
bérleti díjához való hozzájárulást megszünteti.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester:
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Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítéseket az alábbiak szerint határozza meg:
autóbusszal történő munkába járás esetén a bérlet vagy teljes árú menetjegy 80%-át,
gépjárművel történő munkába járás esetén 9 Ft/km-t térít meg az alábbi intézményekben:
- Aba Sámuel Általános Iskola
- Hétszínvirág Óvoda
- Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Abai Gimnázium és Kollégium
- Kultúr Közösségi Ház
- Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatala
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
38/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítéseket az alábbiak szerint határozza meg:
autóbusszal történő munkába járás esetén a bérlet vagy teljes árú menetjegy 80%-át, valamint
gépjárművel történő munkába járás esetén 9 Ft/km-t térít meg az alábbi intézményekben:
- Aba Sámuel Általános Iskola
- Hétszínvirág Óvoda
- Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Abai Gimnázium és Kollégium
- Kultúr Közösségi Ház
- Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Utasítja a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának köztisztviselői és fizikai alkalmazottai részére nyújtott egészségbiztosítási
pénztári munkáltatói hozzájárulásának összegét havi 3.000 Ft-ban állapítja meg 2008. június
1. napi hatállyal, továbbá 2009. január 1. napi hatállyal megszünteti.
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A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az egészségbiztosítási pénztár felé
kezdeményezze a szerződés módosítását, továbbá az érintett szabályzatok módosítását
végezze el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
39/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának köztisztviselői és fizikai alkalmazottai részére nyújtott egészségbiztosítási
pénztári munkáltatói hozzájárulásának összegét havi 3.000 Ft-ban állapítja meg 2008. június
1. napi hatállyal, továbbá 2009. január 1. napi hatállyal megszünteti.
Utasítja a jegyzőt, hogy az egészségbiztosítási pénztár felé kezdeményezze a szerződés
módosítását, továbbá az érintett szabályzatok módosítását végezze el.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának köztisztviselői és fizikai alkalmazottai részére nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulásának összegét havi 2.000 Ft-ban állapítja meg 2008. június 1. napi
hatállyal, továbbá 2008. szeptember 1. napi hatállyal megszünteti.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a nyugdíjpénztár felé kezdeményezze a szerződés
módosítását, illetve felmondását, továbbá az érintett szabályzatok módosítását végezze el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
40/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának köztisztviselői és fizikai alkalmazottai részére nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulásának összegét havi 2.000 Ft-ra csökkenti 2008. június 1. napi
hatállyal, továbbá 2008. szeptember 1. napi hatállyal megszünteti.
Utasítja a jegyzőt, hogy a nyugdíjpénztár felé kezdeményezze a szerződés módosítását, illetve
felmondását, továbbá az érintett szabályzatok módosítását végezze el.
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Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. június 1. napjától megszünteti a
dolgozóknak adható étkezési hozzájárulást az alábbi intézmények alkalmazottai részére:
- Aba Sámuel Általános Iskola
- Hétszínvirág Óvoda
- Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Abai Gimnázium és Kollégium
- Kultúr Közösségi Ház
- Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatala közalkalmazottai és fizikai dolgozói.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket
tegye meg, továbbá gondoskodjon a 2008. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
41/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. június 1. napjától megszünteti a
dolgozóknak adható étkezési hozzájárulást az alábbi intézmények alkalmazottai részére:
-

Aba Sámuel Általános Iskola
Hétszínvirág Óvoda
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Abai Gimnázium és Kollégium
Kultúr Közösségi Ház
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatala közalkalmazottai és fizikai dolgozói.

Utasítja a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá
gondoskodjon a 2008. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester:
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Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat mezőőri
szolgálatánál alkalmazott 3 fő mezőőri közalkalmazotti álláshelyet megszüntet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, mint munkáltatót, hogy a létszámleépítést
végrehajtsa.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
önkormányzat
mezőőri szolgálat

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
3

3

0

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a létszámváltozásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
42/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
mezőőri szolgálatánál alkalmazott 3 fő mezőőri közalkalmazotti álláshelyet megszüntet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, mint munkáltatót, hogy a létszámleépítést
végrehajtsa.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
önkormányzat
mezőőri szolgálat

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
3

3

0

A képviselő-testület felkéri polgármesterét és jegyzőjét, hogy a létszám-változásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: költségvetési rendeletben való átvezetésre: következő költségvetési rendelet
módosítás
létszámváltozás végrehajtására: azonnal, de legkésőbb 2008. június 30.
Kossa Lajos polgármester:
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Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Aba Sámuel Általános Iskola
engedélyezett létszámát 1 fő gyógypedagógus és 1 fő gyógypedagógiai asszisztens
közalkalmazotti álláshellyel csökkenti.
A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
Aba Sámuel Általános Iskola

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
52

-2

50

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a létszámváltozásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

43/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Aba Sámuel
Általános Iskola engedélyezett létszámát 1 fő gyógypedagógus és 1 fő gyógypedagógiai
asszisztens közalkalmazotti álláshellyel csökkenti.
A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
Aba Sámuel Általános Iskola

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
52

-2

50

A képviselő-testület felkéri polgármesterét és jegyzőjét, hogy a létszám-változásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kasó László igazgató
Határidő: költségvetési rendeletben való átvezetésre: következő költségvetési rendelet
módosítás
létszámváltozás végrehajtására: azonnal, de legkésőbb 2008. június 30.
Kossa Lajos polgármester:
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Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Hétszínvirág Óvoda engedélyezett
létszámát 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 0,5 fő technikai közalkalmazotti álláshellyel
csökkenti.
A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
Hétszínvirág Óvoda

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
30

-3,5

26,5

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a létszámváltozásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
44/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Hétszínvirág
Óvoda engedélyezett létszámát 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 0,5 fő technikai
közalkalmazotti álláshellyel csökkenti.
A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
Hétszínvirág Óvoda

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
30

-3,5

26,5

A képviselő-testület felkéri polgármesterét és jegyzőjét, hogy a létszám-változásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Varga Istvánné óvodavezető
Határidő: költségvetési rendeletben való átvezetésre: következő költségvetési rendelet
módosítás
létszámváltozás végrehajtására: azonnal, de legkésőbb 2008. június 30.
Kossa Lajos polgármester:
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Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény engedélyezett létszámát 2 fő pedagógus és 1 fő adminisztrátor közalkalmazotti
álláshellyel csökkenti.
A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
15
-3
12
Intézmény
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a létszámváltozásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

45/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény engedélyezett létszámát 2 fő pedagógus és 1 fő adminisztrátor
közalkalmazotti álláshellyel csökkenti.
A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
15
-3
12
Intézmény
A képviselő-testület felkéri polgármesterét és jegyzőjét, hogy a létszám-változásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Tömör Zsuzsanna igazgató
Határidő: költségvetési rendeletben való átvezetésre: következő költségvetési rendelet
módosítás
létszámváltozás végrehajtására: azonnal, de legkésőbb 2008. június 30.
Kossa Lajos polgármester:
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Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a fenntartásában lévő „Kultúr” Közösségi Ház
engedélyezett létszámát 1 fő közalkalmazotti álláshellyel csökkenti és 1 üres álláshelyet
megszüntet.
A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
Kultúr Közösségi Ház

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
5,25

-2

3,25

A képviselő-testület felkéri a polgármesterét és jegyzőjét, hogy a létszám-változásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
46/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő „Kultúr”
Közösségi Ház engedélyezett létszámát 1 fő közalkalmazotti álláshellyel csökkenti és 1 üres
álláshelyet megszüntet.
A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
Kultúr Közösségi Ház

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
5,25

-2

3,25

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a létszámváltozásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Bartha Anikó intézményvezető
Határidő: költségvetési rendeletben való átvezetésre: következő költségvetési rendelet
módosítás
létszámváltozás végrehajtására: azonnal, de legkésőbb 2008. június 30.

Kossa Lajos polgármester:
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Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 3 fő
köztisztviselői és 0,5 fő fizikai álláshellyel csökkenti, és 2 üres álláshelyet megszüntet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
Polgármesteri Hivatal

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
37,75

-5,5

32,25

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a létszámváltozásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
47/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal engedélyezett
létszámát 3 fő köztisztviselői és 0,5 fő fizikai álláshellyel csökkenti, és 2 üres álláshelyet
megszüntet.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2008. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:
Intézmény
Polgármesteri Hivatal

régi létszám (fő) csökkenés (fő) új létszám (fő)
37,75

-5,5

32,25

A képviselő-testület felkéri polgármesterét és jegyzőjét, hogy a létszám-változásokat a
költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselőtestület elé jóváhagyás végett.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: költségvetési rendeletben való átvezetésre: következő költségvetési rendelet
módosítás
létszámváltozás végrehajtására: azonnal, de legkésőbb 2008. június 30.

Kossa Lajos polgármester:
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Határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a fenti létszámcsökkentésekkel kapcsolatban élni kíván
a 2008. évi költségvetésben foglalt pályázati lehetőséggel, ehhez az alábbiak szerint
nyilatkozik:
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy az önkormányzat
költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres, az előreláthatólag
megüresedő vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a következő 5 éven belül a
most megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha azt jogszabályváltozás, illetve
az önkormányzat által kötelezően ellátandó többletfeladatok indokolttá teszik.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
2008. július 15., illetve folyamatos

Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
48/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti létszámcsökkentésekkel
kapcsolatban élni kíván a 2008. évi költségvetésben foglalt pályázati lehetőséggel, ehhez az
alábbiak szerint nyilatkozik:
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy az önkormányzat
költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalánál a meglévő üres, az előreláthatólag
megüresedő vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a következő 5 éven belül a
most megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha azt jogszabályváltozás, illetve
az önkormányzat által kötelezően ellátandó többletfeladatok indokolttá teszik.
Felelős: Kossa Lajos polgármester és Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. július 15., illetve folyamatos
Kossa Lajos polgármester:
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni,
illetve vannak olyan módosítások a költségvetésben az előzetes egyeztetéseknek megfelelően,
amelyek csökkentik a költségvetési kiadásainkat. Kérem, hogy az Abai Gimnázium
indításával kapcsolatos kérdésre a pénteki egyeztetést követően térjünk vissza.
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Aki a fentiekkel együtt az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, válaszoljon igennel,
aki nem, az nemmel.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Kossa Lajos: igen
Csép Györgyné: igen
Bor József Dezső: igen
Farkas Károly: nem
Horváth István: igen
Kasó László: tartózkodom
Mercsek György: igen
Németh László: nem
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Szemerei Józsefné: igen
Varga Istvánné: tartózkodom
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2
tartózkodással elfogadta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
4/2008.(V. 30.) számú
rendelet
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (III.14.) számú
rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kossa Lajos polgármester:
Az intézkedési tervre vonatkozó határozati javaslat 6. pontja az alábbiak szerint módosulna:
Az önkormányzat forgalomképes vagyonának felértékelését, majd értékesítését haladéktalanul
meg kell kezdeni az önkormányzat tulajdonában álló társaság részére azzal, hogy a
továbbértékesítés szabályait a társaság részére az önkormányzat határozza meg.
Aki a módosító javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
49/2008. (V. 26.) számú
Határozat
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Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzata működőképességének megőrzése
érdekében meghozandó intézkedéseket tartalmazó határozati javaslat 6. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
Az önkormányzat forgalomképes vagyonának felértékelését, majd értékesítését haladéktalanul
meg kell kezdeni az önkormányzat tulajdonában álló társaság részére azzal, hogy a
továbbértékesítés szabályait a társaság részére az önkormányzat határozza meg.
Kossa Lajos polgármester:
Az intézkedési tervre vonatkozó határozati javaslat fentieknek megfelelően a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi intézkedéseket hozza Aba Nagyközség
Önkormányzata működőképességének megőrzése érdekében:
1. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei működési költségvetésének kiadási
költségei csökkentése az alábbiak szerint:
Személyi kiadások csökkentése érdekében az intézményekben létszámleépítést kell
végrehajtani, valamint az adható juttatásokat meg kell szüntetni, csak a törvényben
kötelezően előírt juttatásokat biztosítja a jövőben az önkormányzat.
2. Az önkormányzat a jövőben kötelezően ellátandó feladatokra koncentrál, újabb nem
kötelező feladatot nem vállal.
3. Bevételeinek növelése érdekében tanulmányt kell készíteni esetlegesen 2009. évtől
bevezetendő új adónemről. (építményadó, telekadó, stb.)
4. A jelenleg folyamatban lévő 2008. és 2009. évben megvalósítani kívánt fejlesztésekre
hatástanulmányt kell készíteni, szükséges annak felülvizsgálata, hogy hosszú távon
milyen hatással lesz az önkormányzat költségvetésére.
5. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat tud-e pályázni ÖNHIKI támogatásra, mely
a működési hiányt csökkentené.
6. Az önkormányzat forgalomképes vagyonának felértékelését, majd értékesítését
haladéktalanul meg kell kezdeni az önkormányzat tulajdonában álló társaság részére
azzal, hogy a továbbértékesítés szabályait a társaság részére az önkormányzat
határozza meg.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
50/2008. (V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi intézkedéseket hozza Aba Nagyközség
Önkormányzata működőképességének megőrzése érdekében:
1. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei működési költségvetésének kiadási
költségei csökkentése az alábbiak szerint:
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Személyi kiadások csökkentése érdekében az intézményekben létszámleépítést kell
végrehajtani, valamint az adható juttatásokat meg kell szüntetni, csak a törvényben
kötelezően előírt juttatásokat biztosítja a jövőben az önkormányzat.
2. Az önkormányzat a jövőben kötelezően ellátandó feladatokra koncentrál, újabb nem
kötelező feladatot nem vállal.
3. Bevételeinek növelése érdekében tanulmányt kell készíteni esetlegesen 2009. évtől
bevezetendő új adónemről. (építményadó, telekadó, stb.)
4. A jelenleg folyamatban lévő 2008. és 2009. évben megvalósítani kívánt fejlesztésekre
hatástanulmányt kell készíteni, szükséges annak felülvizsgálata, hogy hosszú távon
milyen hatással lesz az önkormányzat költségvetésére.
5. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat tud-e pályázni ÖNHIKI támogatásra, mely
a működési hiányt csökkentené.
6. Az önkormányzat forgalomképes vagyonának felértékelését, majd értékesítését
haladéktalanul meg kell kezdeni az önkormányzat tulajdonában álló társaság részére
azzal, hogy a továbbértékesítés szabályait a társaság részére az önkormányzat
határozza meg.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: folyamatos

4.) Aba Nagyközség tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 5/2006.
(III.31.) számú rendelet módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az előzetes egyeztetések során került szóba az önkormányzat tulajdonában álló lakások
lakbérének mértékéről szóló rendelet módosítása. Eddig komfortos lakások esetében (az abai
szolgálati lakások ebbe a kategóriába tartoznak) 50 Ft/m2-t fizettek a bérlők, amely azt jelenti,
hogy a 78 m2 nagyságú lakások után havonta a bérleti díj 3.900 Ft. Ezt kívánja a képviselőtestület jelentős mértékben megemelni:
összkomfortos lakás esetében: 360 Ft/m2 havonta,
komfortos lakás esetében: 300 Ft/m2 havonta,
komfort nélküli lakás esetében: 180 Ft/m2 havonta,
nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében 3.000 Ft havonta.
A rendelettervezetet a bizottságokkal és a képviselő-testület tagjaival egyeztettük, ezért
javasolom a rendelet módosításának elfogadását.
Kossa Lajos polgármester:
A szolgálati lakások bérlői a mai napon juttattak el a képviselő-testülethez egy kérelmet,
amelyet az ülés előtt kiosztottunk.
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Kasó László képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy a már többször szóba került negyedik lakással mi fog történni?
Kossa Lajos polgármester:
Meg fogjuk kérni a bentlakókat, hogy adják át az önkormányzati lakást.
Farkas Károly képviselő:
Nem lehet értékesíteni ezeket a lakásokat?
Kossa Lajos polgármester:
Az intézkedési terv része az önkormányzati vagyon értékesítése.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A bérleti díjak emelése miatt – véleményem szerint – az ott lakók is szívesebben törlesztenék
a saját lakásuk részleteit az önkormányzat felé.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Bizottsági ülésen is tárgyaltunk erről. Ha a piaci viszonyokat figyelembe vesszük, akkor
napjainkban egy albérletért 40-50 ezer forintot kell fizetni Abán. Az újonnan meghatározott
bérleti díjak még mindig jóval ezalatt vannak, úgy, hogy az állagmegóvást is az
önkormányzatnak kell megoldani.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Nem pusztán bérlakásokról van szó, hanem szolgálati lakásokról, amit azért kap az ott lakó,
mert az önkormányzat valamelyik intézményénél dolgozik, ezért valamivel
kedvezményesebbnek kell lennie.
Csép Györgyné alpolgármester:
Véleményem szerint ez még így is kedvezményes árnak számít.
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Farkas Károly képviselő:
Szorgalmazni kell az eladást, mert előbb utóbb az önkormányzatra fog hárulni a felújítás
költsége. Ha javul az önkormányzat helyzete, akkor még mindig lehet később szolgálati lakás
építésére pályázni.
Kossa Lajos polgármester:
Az önkormányzati vagyon értékesítése az intézkedési terv része, meg kell vizsgálni az
értékesítés lehetőségét és javaslattal kell élni a képviselő-testület felé.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Javasolom, hogy egyelőre fogadjuk el az összegeket, de a bérleti díjak alkalmazását halasszuk
későbbre.
Bor József Dezső képviselő:
Vezessük be július 1-jétől, addig lehet, hogy az értékesítésre is választ kapunk.
Horváth István, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Fogadjuk el a rendelet módosítását és ezzel egyidejűleg ajánljuk fel megvételre a lakásokat.
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
Javasolom, hogy a hatályba lépés napja június 1., az alkalmazás napja pedig július 1. legyen.
Kossa Lajos polgármester:
Az értékesítés lehetőségét meg fogjuk vizsgálni, de javasolom, hogy most fogadjuk el a
rendelet módosítását.
Aki Aba Nagyközség tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 5/2006.(III.31.)
számú rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, azzal, hogy annak
rendelkezéseit 2008. július 1-jétől kell alkalmazni, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
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5/2008.(V. 30.) számú
rendelet
Aba Nagyközség tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 5/2006.(III.31.)
számú rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
5.) A mezei őrszolgálatról, mezőőri járulékról
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

szóló

10/2000.(VIII.1.)

számú

Kossa Lajos polgármester:
A 2. napirend kapcsán döntöttünk arról, hogy a költségvetésben a továbbiakban nem
biztosítunk forrásokat a mezőőri őrszolgálathoz.
Aki a mezei őrszolgálatról, mezőőri járulékról szóló 10/2000.(VIII.1.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
6/2008.(V. 30.) számú
rendelet
A mezei őrszolgálatról, mezőőri járulékról szóló 10/2000.(VIII.1.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
6.) Aba Nagyközség 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelés elfogadása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Néhány éve már rendszeresen a képviselő-testület elé kerül megtárgyalásra ez a napirend. A
gyámügyi törvény előírja, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, amelyet a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. Jóváhagyás után a megyei Szociális és Gyámhivatalhoz kell elküldeni. Idei évben
is elkészítettük az értékelést, amelyet kiegészítettünk a Jobb Otthon Alapítvány keretében
működő gyermekjóléti szolgálat beszámolójával. Nemrégiben volt egy gyermekvédelmi
tanácskozás, amelyen az intézményeink gyermekvédelemmel foglalkozói kollégái is részt
vettek, ők is eljuttatták hozzánk a véleményüket.
Az értékelésből kitűnik, hogy a gyermeklétszám csökkenést mutat, 2007. január 1-jén 4654 fő
lakosságszáma volt Abának, ebből a 0-14 év közötti korosztály száma 693, a 15-18 év
közöttiek száma 259 fő. 2007-ben 34 gyermek született a faluban, míg előző évben 55. Idén
április 30-ig pedig összesen 9 gyermek született a településen.
Az értékelés foglalkozik az önkormányzat által nyújtott természetbeni és pénzbeli
juttatásokkal, a személyes gondoskodás egyes formáival is.
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Természetbeni juttatások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt emelném ki,
amelynek megállapítása a jegyző hatásköre. A községben 303 gyermek kap rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt, amely nem pénzbeli támogatást jelent, hanem többek között
tankönyv-támogatást, étkezési hozzájárulást, ingyenes étkeztetést, nyári étkeztetést. Mindez
az önkormányzatnak a 2007. évben 3.190.000 Ft-jába került, amelyet állami támogatásként
teljes egészében megkapunk
Sajnos jelenleg 6 gyermek átmeneti nevelésben van, illetve 7 gyermek áll védelembe vétel
alatt, amelyet a Jobb Otthon Alapítvány Családsegítő Központjának gyermekjóléti szolgálata
gondozói látnak el.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Szeretném megköszönni a Gyermekjóléti Szolgálat munkáját, nagyon jó együttműködést
sikerült kialakítanunk, gyorsan és szakszerűen intézkednek.
Varga Istvánné képviselő, óvodavezető:
Én is szeretném megköszönni a munkájukat, valóban mindig segítségünkre voltak.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Köszönöm a nevükben is, tolmácsolni fogom feléjük.
Kossa Lajos polgármester:
Aki Aba Nagyközség 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelést elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
51/2008.(V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadta.
7.) A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói által fizetendő térítési díjak
mértékéről szóló 2/2005.(V.1.) számú rendeletének módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója juttatott el egy kérelmet a
képviselő-testülethez, amelyben kéri új térítési díjak illetve tandíjak bevezetéséhez történő
hozzájárulást. A rendelet módosításának tervezetét minden képviselő kézhez kapta.
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Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
A törvény meghatározza a maximum összegeket, a költségvetés helyzetét illetve a csökkentett
normatívákat figyelembe véve mi ezeket állapítottuk meg valamennyi tanszakon. A térítési
díjon felül 5.000 Ft-os eszközhasználati díj is bevezetésre kerülne minden tanuló számára a
következő tanévtől. Ehhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói által fizetendő térítési díjak
mértékéről szóló 2/2005.(V.1.) számú rendelet módosításával egyetért, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
7/2008.(V. 30.) számú
rendelet
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói által fizetendő térítési díjak
mértékéről szóló 2/2005.(V.1.) számú rendeletének módosítása
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
8.) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Szász Péter juttatott el egy kérelmet a képviselő-testülethez, amelyben kéri, hogy az abai
0442/4. és a 0442/8. hrsz-ú ingatlanon szeretne a cége beruházásokat megvalósítani.
Korábban már tárgyalt a képviselő-testület a létrehozandó „salátagyárról”, illetve létrejönne
egy fagyasztott tészta üzem is. A két terület között egy önkormányzati tulajdonú út található,
amelyet szeretne megvásárolni annak érdekében, hogy a területeket összevonva a szükséges
beépítési százaléknak meg tudjon felelni. A Településfejlesztési Bizottság támogatta a kérés
elfogadását. Kérem a képviselő-testületet, hogy adja elvi hozzájárulását az értékesítéshez. Az
utat fel fogjuk értékeltetni és elő fogjuk készíteni az adásvételi szerződést.
Aki az elvi hozzájárulás megadásával egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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52/2008.(V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete elviekben egyetért az abai 0442/5 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonban lévő, út megjelölésű ingatlan Szász Péter részére kérelemben megfogalmazott
célokra történő értékesítésével.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az értékesítéshez szükséges intézkedéseket tegye
meg és egyben felkéri a polgármestert, hogy az értékesítésre vonatkozó javaslatot a következő
ülésen terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: a képviselő-testület soron következő ülése
Kossa Lajos polgármester:
A Székesfehérvár Térségi Vízi Társulat szeretne pályázatot benyújtani a Báránd-Keleti árok
csapadékvízrendszer
felújítására vonatkozóan,
mely szorosan kapcsolódik
a
reptérfejlesztéshez. Kérik az önkormányzatot, hogy a 0306/5, 0306/6, 0295/7, 0241 és 0270
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaként járuljon hozzá ahhoz, hogy a társulat a Báránd-Keleti árok
felújítási munkáit megvalósítsa és a befejezést követően legalább öt éven keresztül
kizárólagos joggal üzemeltesse.
Aki a hozzájáruló nyilatkozat kiadásával egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
53/2008.(V. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete, mint az abai ingatlan nyilvántartásban 0306/5, 0306/6,
0295/7, 0241 és 0270 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok tulajdonosa, hozzájárul, hogy a
Székesfehérvár Térségi Vízi Társulat a Báránd-Keleti árok felújítási munkáit megvalósítsa és
a befejezést követően legalább öt éven keresztül kizárólagos joggal üzemeltesse.
Kasó László képviselő:
Többen jelezték már számomra és képviselőtársaim számára is, hogy a lakosság többsége
szeretné, ha a képviselő-testület tartana falugyűlést a közeljövőben.
Kossa Lajos polgármester:
Én is szükségesnek tartom, hamarosan sor fog rá kerülni. A szennyvízberuházással
kapcsolatban is lesznek a héten fontos egyeztetések, amelyek alapján már pontos képet tudunk
adni ebben a kérdésben is.
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Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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