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Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat,
kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, hiányzik
dr. Pőcze Ferenc alpolgármester, Kasó László és Pukliné Tündik Tünde képviselők,
akik jelezték, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni. A
mai ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot
tenni, azzal a módosítással, hogy a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as
tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót tárgyalnánk meg elsőként.
Napirendi Pontok:
1. Beszámoló a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben
végzett munkájáról
2. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda 2012/2013-as nevelési évben végzett
tevékenységéről
3. Beszámoló az Aba Sámuel Tagiskola 2012/2013-as tanévben végzett
munkájáról
4. Beszámoló az Atilla Király Gimnázium 2012/2013-as tanévben végzett
munkájáról
5. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II.14.) számú rendelet módosítása
6. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról
7. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.
(VII.31.) BM rendelet alapján
8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához

Önkormányzati

9. Bejelentések
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

Beszámoló a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben
végzett munkájáról

Kossa Lajos polgármester:
Az intézményi beszámolók kapcsán azt szeretném kérni az intézmények vezetőitől,
tekintettel arra, hogy már benne vagyunk az új tanévben, a beszámoló mellett arról is
szóljanak, hogy hogyan indult az új nevelési év. Ezen gondolatok előrebocsátásával
kérném, hogy első napirendi pontként a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola
beszámolóját tárgyaljuk meg. Átadom a szót Tömör Zsuzsanna igazgató
asszonynak, akinek itt a nyilvánosság előtt is szeretnék gratulálni, mivel a nyár
folyamán megtörtént a kinevezése a művészeti iskola élére az elkövetkezendő öt
évre. Hasonlóan sikeres öt évet kívánok, mint amilyen az elmúlt öt év volt.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója:
Tisztelt Képviselő-testület! A 2012/2013-as tanévben sok változás történt a
művészeti iskolában. Teljesen birtokba vettük az új épületet, beköltöztünk az új
irodákba, ez volt az egyik változás, a másik, hogy januártól új fenntartónk lett, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Ez többletfeladatokat rótt az iskolára, amit
szerencsére a tanulók és a szülők nem érzékeltek. Az oktatásban nem történt
változás, sem színvonalban, sem egyéb területen. Örömmel hallom, hogy mindenki
tudja az iskola új nevét, mivel ismét Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola lettünk. Amitől
féltünk az új rendszerrel kapcsolatban, hogy az Életfa Programot hogyan fogjuk
tovább működtetni, hogyan fog ez beépülni az új rendszerbe. Úgy gondolom, hogy
sikerült beépíteni, köszönet Fábián Juditnak, nagyon sokat törtük a fejünket,
számoltuk az órákat, gondolkoztunk és szerencsére ugyanúgy tudjuk folytatni az
Életfa Programot. Remélem, hogy ez továbbra is így lesz, sőt azt gondolom, hogy mi
hét évvel megelőztük a mai oktatáspolitikát, hiszen hét évvel ezelőtt bevezettük az
egész napos oktatást, hét évvel ezelőtt találtuk ki a művészetek által való nevelést,
hét évvel ezelőtt ismertük fel, hogy a magyar erkölcsi értékrend milyen fontos, és
ezeket építettük be az Életfa Programba. Az idei évben jött be először -felmenő
rendszerben- az erkölcsi nevelés a gyerekek esetében. Úgy gondolom, hogy ha egy
ilyen programot hét évvel ezelőtt kitaláltunk, akkor a mai oktatáspolitikában is ott van
a helye, a helyünk, csak hát sajnos azért ezt az utat végig kell járni, mert azért ezt
nem olyan egyszerű elfogadtatni, de reméljük, hogy ezt is meg tudjuk csinálni.
Polgármester úr azt kérte, hogy a változásokról beszéljek. Tulajdonképpen minden
megy tovább, az Életfa Programot tudjuk tovább vinni, a változás a személyi
területen történik, az, hogy kit hogy tudunk alkalmazni. Kanczler István nyugdíj
mellett tanított és úgy volt, hogy szeptembertől nem taníthat az iskolában, de egy
rendeletnek köszönhetően ebben az évben még öt órában megbízással tudjuk
alkalmazni, így a zenekart is tudja iskolai keretek között továbbvinni, illetve három
tanítványa még megmaradt, akik közül kettő pont végzős, tehát utolsó évesek, és
fontos, hogy az ő szárnyai alatt végzik el a művészeti iskolát. Az idei tanévtől van egy
női néptánc oktatónk, ami hatalmas előrelépést jelent a néptánc oktatásban, ugyanis
nagyon fontos a női és a férfi minta jelenléte is. Nagy szívfájdalmunk, hogy Katonáné
Marika nyugdíjba ment, ő az önkormányzat alkalmazottja volt, így az irodán belül a
kollégákra kell az ő feladatait osztanunk, de remélem, hogy sikerül egy fél álláshelyet
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létrehozni, és így könnyebb lesz a munkánk. Szeretném megköszönni az
önkormányzatnak az anyagi és az erkölcsi támogatását, úgy hiszem, hogy mind a
kettő nagyon fontos. Külön köszönöm, hogy az önkormányzat vállalta azt, hogy
továbbra is működteti a művészeti iskolát, hiszen sok iskola már teljesen a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alá került. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
településen működő iskolák tartozzanak az önkormányzathoz, és azt, hogy egymást
segítsük, hiszen így lesz hatékony szerintem minden szervezetnek a működése.
Köszönjük az új tantermet is, amivel bővült az iskolánk, így az új első osztályt is el
tudtuk helyezni.
Kossa Lajos polgármester:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnökének, Bor József
Dezsőnek adom meg a szót.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben végzett
munkájáról szóló beszámolóját, meghallgatta Tömör Zsuzsanna igazgató asszony
szóbeli kiegészítését. Az Abai Életfa Program szerint dolgozik továbbra is a
művészeti iskola, 5 településen a megyében 383 tanulóval, 13 fő pedagógussal, a
szakos ellátottság 100%-os az intézményben. 4 tanszak van: a zeneművészet, a
táncművészet, a képző- és iparművészet és a szín- és drámajáték. A tárgyi feltételek
ma már jelentősen javultak. Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
elismerését fejezte ki az intézmény oktató-nevelő munkájáért, amellyel segítette Aba
város lakóinak ünnepségeit, illetve az abai gyerekeknek a nevelését. A Bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
Megkérdezem képviselő-társaimat van –e kérdésük, észrevételük a napirendi ponttal
kapcsolatban? Nem véletlenül kértem az intézményvezetőket, hogy néhány szót
szóljanak a beszámoló mellett arról is, hogy hogyan indult el a tanév, milyen
változásokat hozott az elmúlt tanév átszervezése az intézményeink életében.
Természetesen minden intézmény esetében ki fogunk erre majd térni, de itt a
művészeti alapiskolánál is el kell azt mondanom, hogy jómagam polgármesterként is
úgy ítélem meg, hogy a 2013. évi változások azzal, hogy a szakmai munka átkerült
az államhoz, az intézmények működtetése pedig itt maradt az önkormányzatnál,
ideális helyzetet teremtettek. Abban, hogy az intézményeink esetében pozitív
változásokról tudunk beszámolni nagy szerepet játszik az is, hogy a Norvég Alapos
pályázatunknak az idei év elején indult el az 5 éves fenntartási kötelezettsége.
Képviselőtársaim
is
tudják
azt,
hogy ezen
pályázat
nemcsak az
intézményrendszerünk infrastrukturális fejlesztését tette lehetővé, hanem egy nagyon
komoly program megvalósítását vállaltuk fel, ez az Abai Életfa Program. Ez a
program úgy érzem, hogy nagyon komoly segítséget nyújt az intézményeink
számára. Több tárgyalást folytattunk már ebben az évben, majd a négy napirend
végén szeretnék erről is pár szót szólni, de azt hiszem, hogy valamennyi
intézményvezető megerősítheti azt, hogy igen pozitívan áll az állami fenntartó ezen
programhoz, és ez új lehetőségeket biztosíthat az oktatási-nevelési rendszerünk
minőségi továbbépítésében. Ez a jövő. A művészeti alapiskola tekintetében el lehet
még azt is mondani, hogy egy nagyon tiszta helyzetet teremtett az új rendszer.
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Azáltal, hogy a szakmai munka átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz, az önkormányzat is tisztán látja a feladatát, és ahogy Tömör Zsuzsa is
jelezte, ez nemcsak egyszerűen az épületek működtetéséről szól, hanem olyan
együttműködésről, amely az önkormányzat és a művészeti alapiskola számára
kölcsönösen nagyon fontos. Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a képviselőtestület foglalkozzon azzal, amiről az igazgató asszony is ejtett néhány szót, tehát,
hogy hogyan tudjuk segíteni a művészeti alapiskola munkáját, mivel az a
tevékenység, amelyet a művészeti alapiskola tanárai végeznek, messze túlmutat az
iskola falain. Aba közösségi életében, kulturális életében, testvértelepülési
kapcsolataiban egyre fontosabb és egyre kiemelkedőbb szerepet töltenek be azok a
művészeti csoportok, amelyek a művészeti iskola falai között bontogatják a
szárnyaikat. Költségvetésünk, illetve a helyzet tisztulása lehetővé teszi azt, hogy
most már valóban azokra a feladatokra koncentráljunk, amelyekkel még
hatékonyabbá tudjuk tenni az iskola működését, és amellyel a közösség és az iskola
közötti kapcsolatot tovább tudjuk erősíteni. Mivel felszabadultak jelentős forrásaink is
az átszervezés kapcsán minden intézménynél, ezért az önkormányzatnak, a
képviselő-testületnek komolyabb lehetősége nyílik arra, hogy ezeken a területeken
erőteljesebben támogassa az intézményt. Jól látszik az is, hogy az állami fenntartás
minden intézményünk esetében hozott pozitív eredményeket, bízom abban, hogy
egy olyan szellemi, lelki folyamat indulhat el, amely által nagyon gyorsan, egy éven
belül nagyon komoly eredményeket hozva az eddigi kimagasló eredményeket is
meghaladva egy nagyon komoly szintet érhet el az abai oktatási-nevelési rendszer.
Köszönöm a művészeti alapiskola vezetőinek, tanárainak, nemcsak az elmúlt éves
munkáját, hanem az egész eddigi munkáját. A művészeti alapiskola jövőre fogja
ünnepelni a fennállásának a 20. évfordulóját. Bízom abban, hogy ezen évfordulót
már úgy tudjuk ünnepelni, hogy az az Életfa Program, az az Életiskola Program,
amely meghatározza az intézményeink életét, országosan is elismert programmá
válhat. Ezért kell dolgoznunk majd az elkövetkezendő egy évben.
Képviselőtársaimat, a közösséget arra szeretném kérni, mivel azt tudom, hogy az
intézményeink vezetői elkötelezettek ezen program elmélyítése mellett, mi is tegyünk
meg mindent annak érdekében, hogy az Abai Életfa Program kiteljesedhessen. Ezen
gondolatok jegyében kérem a képviselő-testületet, hogy fogadjuk el a Sárvíz
Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját, egyben fejezzük ki köszönetünket az
intézmény vezetőinek és az ott dolgozóknak a 2012/2013-as tanévben végzett
munkájukért. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a beszámolót, és a következő határozatot hozta:
59/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészeti
Iskola 2012/2013-as tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja,
egyben köszönetét fejezi ki az iskola vezetőinek és dolgozóinak az elmúlt
tanévben végzett munkájukért.
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2.

Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda 2012/2013-as nevelési évben végzett
tevékenységéről

Kossa Lajos polgármester:
Átadom a szót az intézmény vezetőjének.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégek! Az elmúlt nevelési évben még a
Perkátai Intézményfenntartó Társulással együtt dolgoztunk, az önkormányzatunk
biztosította a működési kiadásaink fedezetét. Az októberi adatok alapján 166
óvodásunk volt, ez a szám év végére 186-ra emelkedett, ami azt jelenti, hogy
ideköltözések is történtek, illetve amikor a gyerekek betöltötték a harmadik
életévüket, akkor folyamatosan jöttek az óvodába. El kell, hogy mondjam a
megváltozott köznevelési törvény alapján ebben a nevelési évben először augusztus
31-e volt a tanköteles határ. Nyári gyerekek is mentek iskolába, így 57 kisgyermek
kezdte meg az iskolai tanulmányait, amely igen magas létszám. Nevelőmunkánkat
nagymértékben
befolyásolták
a
személyi,
tárgyi
feltételeink
és
a
partnerkapcsolataink. A gyerekeket az Életfa kompetencia, illetve a Biztos Kezdet
óvodai program alapján neveltük. Minden helyet, időt arra használtunk fel, hogy a
gyerekeket számára a fejlesztő tevékenységben, a játékban a legjobb lehetőségeket
teremtsük meg, ehhez jó feltételekkel rendelkezünk. Fontos, hogy nemcsak a
nevelőtestületünk, hanem külsős speciális tudású szakemberek munkáját is bevontuk
abba a nevelőmunkába, amelyben a gyerekekre helyeztük hangsúlyt. Kiemelt
feladatunk volt a gyermekvédelem ebben az évben is. Nagyon hasznos volt, illetve
hasznos továbbra is, hogy az óvoda épületében van a Gyermekjóléti Szolgálat
irodája. Több esetben kerekasztal beszélgetésre is sor került, segítve a gyerekek és
a családok problémáinak megoldását. Épületünkben működik 2010 óta a
Tündértanya Gyerekház, nagyon fontos, hogy itt már csecsemőkortól fogadjuk a
gyermekeket a szülőkkel. Nevelési és gyermekvédelmi tanácsokat kapnak ott a
szülők, és gyakorlatilag az óvodával is megismerkednek. Napi gyakorlati
munkánkban igen fontosnak tekintettük, hogy esélyt adjunk a gyerekeknek a kora
gyerekkorban arra, hogy majd alkalmassá váljanak az iskolai életre, így a
prevencióra, a megelőzésre, gondolok itt a gyógytestnevelésre, a dyslexia
foglalkozásokra, és a korrekcióra szoruló gyerekek fejlesztésére, a BTM-es, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarú, a sajátos nevelési igényű és a
logopédiai foglalkozásra szoruló gyerekek fejlesztésére. Kiemelten felkaroljuk a
tehetséggondozást is az óvodában, lehetőséget adunk a néptánc foglalkozásokra,
amelyeket a művészeti iskola tanára tart a gyerekek részére, valamint kézműves
tevékenységre, amelyet négy óvó néni egész év folyamán biztosított. Egy pályázat
kapcsán a Magyarországi Alkotóművészet Közép- és Nyugat Dunántúli Regionális
Társasága által a „Mesejáró Kreativitás” című projekt keretében térítésmentes
nagyszerű foglalkozások részesei voltak a tanköteles korú gyerekeink. Az Ovi-foci a
gyerekek állóképességét javította, és élvezték a gyerekek, ezt egy apuka tartotta a
gyerekek részére, amit ezúton is szeretnék neki megköszönni. Szeptembertől pedig
új szakember fogja a fociedzéseket tartani. A személyi feltételeknél szeretném
elmondani, hogy minden alkalmazottunk képesített, megfelelő képesítéssel,
másoddiplomával is rendelkeznek az óvónők, óvodapedagógusok és a technikai
alkalmazottak is megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek. Ki kell emelnem, hogy
több pályázat megvalósítása folyt az elmúlt évben is és folytatódik ebben a nevelési
évben is, ilyen volt a TÁMOP-os pályázatok egyike, a „Kézenfogva” Sajátos nevelési
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igényű gyerekek integrációja. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a felsorolt
területeken belül 30 és 60 órás akkreditált továbbképzéseket tudtak nemcsak az
óvoda óvodapedagógusai, hanem a tanárok, tanítók, az iskola alkalmazottjai ennek a
pályázatnak a keretében elsajátítani. Tárgyi feltételeink jól alakultak, az Alcoa
Köfémtől is kaptunk támogatást, ebből valamennyi udvari játékunkat fel tudtuk újítani
és az önkormányzat is folyamatosan biztosította a tárgyi feltételeinket, gondolok itt a
gyerekek tevékenységéhez szükséges eszközökre. Kiemelném, hogy a másik
TÁMOP-os pályázatunk, a „Micsoda kultúra” című projekt, amelyet szintén
Perkátával közösen írtunk meg annak idején, a működéshez szükséges
eszközellátottságunkat tudta javítani és fejleszteni. Partnerkapcsolatainkról
szeretném elmondani, hogy Perkátával nagy jó kapcsolatot folytattunk, különböző
fesztiválokon vettünk részt egymásnál. Köszönet nekik, hogy ilyen jól együtt tudtunk
működni a szakmai munka területén, tudunk konzultálni és tapasztalatot cserélni. A
szülőkkel jó a kapcsolatunk, szülői közösség működik az óvodában, folyamatosan
bevonjuk őket a nevelőmunkába, nagyon-nagyon sok programunkon részt vesznek.
Külön ki szeretném emelni a Tavaszköszöntő Gálánkat, ahol a szülői megjelenés
igen magas, testvérekkel, nagymamákkal, nagyszülőkkel együtt jönnek. Mivel Mátyás
Király Emlékévet ünnepel Aba Város Önkormányzata, ezért mi a gyerekekkel Mátyás
meséjét választottuk, amely által nemcsak a közösséget, hanem a gyerekeket is
szerintem egy élménygazdag nappal jutalmaztuk, nagyon élvezték a gyerekek. Több
ízben ellátogattunk az Idősek Otthonába is nagycsoportos gyerekekkel, sikerült az ott
lakóknak szép napot szereznünk, köszöntöttük őket Anyák napján, Idősek napján.
Nagyon sok nyílt rendezvényünk van a szülők részére, ami számunkra azért jó, mert
így még jobban tudjuk ápolni azt az élő kapcsolatot, amelyet a szülőkkel
kialakítottunk. A szülők igazán szeretik, ha látják a gyermekeik fejlődését egy évben
több alkalommal is. Nagyon sok helyre eljutottunk a szülőkkel együtt, hiszen év
végén minden évben családi kirándulásokat szervezünk, ezt a farsangi bevételekből
fedezzük. Elmondhatom, hogy minden intézménnyel, a vezetőkkel, az ott dolgozó
pedagógusokkal, a dolgozókkal is nagyon jó a kapcsolatunk, ezt továbbra is ápolni
kívánjuk. Az iskolával már évek óta szoros együttműködés alakult ki, meghívjuk a
tanító néniket, és ők visszajelzik, hogy pozitív vagy negatív, ami a gyerekeinkkel
történt az iskolában. Elmondhatom, hogy egyre könnyedebben váltanak a gyerekek,
ehhez az átmenethez írtuk meg 2010-ben az Életfa Programot is. Az
egészségüggyel is jó a kapcsolatunk, az óvoda védőnője rendszeresen jár hozzánk,
a gyermekházba is naponta, és egy héten egy teljes napot ott tölt. A szülők élnek
ezzel a lehetőséggel, ez egy igen nagy előny. Új óvodaorvosunk lett, ő is már két
ízben megkereste az intézményünket, jó kapcsolatot fogunk úgy gondolom ápolni a
gyerekek érdekében, hiszen egészséges testben fejlődhet az egészséges szellem is.
Az óvodánk nevelőmunkáját munkaközösségek színesítik, a beszámolójukat ők is
mellékelték. Nagyon szép idézeteket találhatnak, amelyeket érdemes olvasgatni. A
programjainkat összefoglaltuk, ahogyan a munkatervben megtervezzük, a
beszámolóban ezt igyekeztünk tükrözni. Amire mi hivatottak vagyunk, hogy boldog
gyermekkort teremtsünk úgy, hogy minden gyerek önmagához képest a lehető
legjobban fejlődjön, mi ennek azt gondolom, hogy eleget tettünk. Minden évben az
iskolába menő gyerekek szüleinek egy elégedettségi felmérést küldünk ki, igaz, hogy
még mindig kevesen hozzák vissza ezeket a kérdőíveket, de akik visszajuttatták (név
nélkül), jó osztályzatot adtak nekünk. Ezeket a kérdőíveket feldolgozva tudjuk javítani
tovább a munkánkat. Szeretném megköszönni mind Aba önkormányzatának, mind
Perkáta önkormányzatának a tevékenységét, amellyel segítették, hogy az abai
gyerekek élmény gazdag évet zárjanak. Az új nevelési évről még annyit szeretnék
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elmondani, hogy zökkenőmentesen elindult, igaz, hogy szeptember 20-án nyugdíjba
vonult egy pedagógusunk, év vége felé egy óvó néni szülési szabadságra ment, az ő
álláshelyükön most szerződéses óvodapedagógusokat alkalmazunk, és minden
munkakör be van, be lesz töltve. Minden lehetőségünk adott arra, hogy ebben az
évben is eredményesen tudjunk a szülőkkel együttműködni, és továbbra is mindent
megtegyünk, hogy egészséges szellemben, egészségesen fejlődhessenek a
gyerekek. Remélem, hogy továbbra is élményekkel telve mennek haza az óvodából.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
elnökének, Bor József Dezsőnek adom meg a szót.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta a Hétszínvirág Óvoda 2012/2013-as nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját, meghallgatta Varga Istvánné intézményvezető
szóbeli kiegészítését. Az Abai Hétszínvirág Óvoda 180 gyerekkel 7 csoportban
hajtotta végre munkáját a 2012/2013-as nevelési évben. A nevelés középpontjában
elsősorban a játék áll. Játékkal nevelik, képezik a gyerekeket, ezenkívül a napi
gyakorlati munkában nagy hangsúlyt fektettek az elmúlt évben a prevencióra, a
korrekcióra szoruló gyerekek nevelésére, valamint a tehetséggondozásra. A
bizottság köszönetét fejezi ki az óvodapedagógusoknak, az óvodai dolgozóknak, a
2012/2013-as nevelési évben végzett munkájukért, amelyet az abai óvodásokért
tettek. A bizottság elfogadásra javasolja az óvoda beszámolóját.
Kossa Lajos polgármester:
Néhány gondolattal egészíteném ki az elhangzottakat. Jelentős változás történt az
óvoda életében, és örülök neki, hogy ugyanolyan zökkenőmentesen történt meg a
váltás, mint ahogy annak idején a tagintézménnyé válás is. A nyár folyamán ismét
önálló intézménnyé vált az abai óvoda, ugyanis megszűnt az a finanszírozási
kényszer, amely miatt Perkátával a társulást fent kellett volna tartani a jövőben. Az
elmúlt évek során, amíg tagintézményként működött az óvodánk, örülök annak, hogy
sem a szülők, sem a gyermekek ebből semmit nem éreztek meg. Mindig az vezérelt
bennünket, valamint az óvoda vezetőjét és dolgozóit is, hogy a lehető
legoptimálisabb anyagi feltételeket biztosítsuk az óvoda működéséhez. Úgy
gondolom, hogy ez maximálisan sikerült. Pozitív hír azt hiszem, nemcsak az ott
dolgozók számára, hanem a közösség számára is, hogy az a bérfejlesztés, amely
államilag megtörtént az állami oktatási-nevelési intézményekben, tehát az általános
iskolában, a gimnáziumban és a művészeti alapiskolában, a törvény erejénél fogva
az abai óvoda óvodapedagógusait is érintette. Az önkormányzat a kötelező
átsorolásokat, bérfejlesztéseket végrehajtotta, tehát ez azt jelenti, hogy az óvoda
óvodapedagógusai is a tanárokhoz hasonlóan jelentős bérfejlesztésben részesültek
szeptember 1-jétől. Bízom abban, hogy ez az ott dolgozók közérzetét is jelentősen
javítja, így a közhangulatot is az intézmény falain belül. Az óvoda is egy fontos
láncszeme az Életfa Programnak. Csatlakozva Tömör Zsuzsannához úgy gondolom,
hogy nemcsak az iskolák területén előztük meg egy kicsit a korunkat, hiszen az
óvodák életében is olyan törvényi változások történnek, amelyek Abán hosszú évek
óta természetesek, az hogy a gyermekek három éves kortól járnak Abán óvodába, ez
országos szinten mostantól válik kötelezővé. Aba életében gyakorlatilag a 1990-es
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évek elejétől ez természetes dolog, és a statisztikai adatok pedig azt bizonyítják,
hogy a szülők nagy többsége élt is ezzel a lehetőséggel, amelyet az önkormányzat
biztosított. Minden adott ahhoz, hogy az a példaértékű munka, amely az Abai
Hétszínvirág Óvodát jellemezte eddig, a jövőben is folytatódjon. Az óvoda is fontos
szerepet kell, hogy betöltsön abban a folyamatban, amely az Életfa Program
magasabb szintre történő emelését fogja magával hozni. Azt kérem az óvoda
vezetőjétől és az óvoda dolgozóitól is, hogy az eddigi szellemben működjenek együtt
a többi intézményünkkel, és meggyőződésem, hogy ezáltal az óvodában folyó
nevelőmunka is komoly segítséget fog kapni. Kérem a képviselő-testületet, hogy
fogadja el az óvoda beszámolóját, egyben fejezzük ki köszönetünket az intézmény
vezetőinek, dolgozóinak a 2012/2013-as nevelési évben végzett tevékenységükért.
Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a
beszámolót, és az alábbi határozatot hozta:
60/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abai Hétszínvirág Óvoda
2012/2013-as nevelési évre vonatkozó beszámolóját elfogadja, egyben
köszönetét fejezi ki az óvoda vezetőinek és dolgozóinak az elmúlt tanévben
végzett munkájukért.
Nagy András Botond jegyző:
Az óvodai napirenddel kapcsolatban hozzátenném, hogy az óvoda jogszabályi
kötelezettségének eleget téve, határidőben megalkotta a Szervezeti és Működési
Szabályzatát, valamint a Pedagógiai Programját, amely az új státusz
következménye. Ilyen téren is naprakész az óvoda.
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen mind a hivatalban, mind az óvodában bárki részéről megismerhető,
megtekinthető mindkét anyag.

3.

Beszámoló az Aba Sámuel Tagiskola 2012/2013-as tanévben végzett
munkájáról

Kossa Lajos polgármester:
Fábián Juditnak, az intézmény vezetőjének adom meg a szót.
Fábián Judit, az Aba Sámuel Tagiskola vezetője:
Köszöntöm a képviselő-testületet illetve a televízió nézőit! A 2012/2013-as tanév
több újdonságot hozott az Aba Sámuel Tagiskola életében. Az I. félév legnagyobb
újdonsága az új vezetés volt, hiszen szeptembertől Penczu Attila tagintézményvezető helyettessel együtt kezdtük el vezetni az intézményt. Kasó László igazgató úr
irányítása után - ő sok éven keresztül dolgozott az intézményben - nehéz feladatot
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vállaltunk magunkra. Így egy év távlatából úgy gondoljuk, többször is beszélgettünk
erről, reméljük, hogy a belénk vetett bizalmat kiérdemeltük. Egy igen nagy létszámú
tantestületet örököltünk meg, hiszen 44 pedagógus volt az elmúlt tanévben az
iskolában, ebből 37-en tanítottak teljes állásban. A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézményből, az Abai Gimnáziumból és Kollégiumból tanítottak át többen, illetve egy
kollégánk volt, Bor József Dezső, aki testnevelést tanított át az Abai Gimnáziumba.
Három új pedagógust vettünk fel, Németh Istvánt, Bogdán Edinát és Zsiga Attilánét.
A tanév folyamán az előre kitűzött feladatokat, illetve programokat igyekeztünk
megvalósítani, illetve figyelembe vettük az igazgatói pályázatot is, és a benne lévő
újdonságokat is igyekeztünk megvalósítani. 2013. januárjától nagy változás történt az
iskola életében, amit igazából mi éreztünk meg, úgy gondolom, hogy a szülők és a
tanulók nem, hiszen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett az intézmény
fenntartója, mi a Dunaújvárosi Tankerülethez tartozunk, mivel Perkátának vagyunk a
tagiskolája. A működtetést továbbra is az önkormányzat vállalta, tehát ő volt az, aki
az iskolabuszt fizette, illetve a működtetéssel kapcsolatban mindenféle költségeket
állt. A személyi állományból a pedagógusok, illetve két iskolatitkár került át a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központba, a technikai személyzetet pedig az
önkormányzat alkalmazza. Nagyon örülünk annak, hogy a KLIK szeptembertől
átvállalta az iskolabusz költségét, de ha ezt tudtuk volna januárban, már akkor
megigényeltük volna ezt az összeget. A gyerekek úszásoktatását is kifizette a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, viszont a lovaglást az önkormányzat
finanszírozza. Az idei tanévet úgy kezdtük, hogy több helyi pedagógust is sikerült
felvenni, Jaskóné Fehér Julianna tanítónőt, Kiss Ágnes főiskolai hallgatót, aki a
gyógypedagógiai főiskolán harmadéves, Sárkeresztúron él, de abai kötődése van
Kröszl-Kesztehelyi Szabolcsnak, aki történelmet és honismeretet tanít, illetve
felvettünk még egy tanítónőt Sárbogárdról, Sepsi Tímeát, valamint Dunaújvárosból
egy gyógypedagógust. A szakos ellátottságunkkal kapcsolatban egy problémánk van
még, felvettünk egy angol szakos tanárnőt, aki szeptember 12-én itt hagyta az
iskolánkat. Ezt az álláshelyet meghirdettük, és a jövő héten jár le a határidő.
Visszatért az iskolánkba Kiss Józsefné, aki korábban angolt tanított, most pedig
testnevelést tanít nálunk. Az idei tanévvel kapcsolatban annyit tudnék elmondani,
hogy továbbra is kétféle irányultsága van az iskolánknak, a művészeti irányultságú
osztály az Életfa Programmal, illetve a sportirányultságú osztály, itt van kézilabda,
labdarúgás és remélhetőleg a lovaglás fog még bekerülni. Ezen kívül a
sportirányultságú osztályok tanulói, illetve az A) osztályos tanulók Keszthelyi
Szabolccsal ping-pong órákon vesznek részt, ezzel is kibővült a lehetőségek tárháza.
A TV-ben hallani arról, hogy a pedagógusoknak mennyi a kötelező óraszáma. Nálunk
egységesen mindenki 26 órát tanít, azon felül vannak 32-ig beosztva ügyeletre,
ebédeltetésre, illetve helyettesítésre, amiért külön bért nem kapnak, viszont mindenki
megkapta az emelt fizetését. Alsó tagozaton minden osztályban működik napközi, a
gyerekek 15:30 – 16:00 óráig vannak az iskolában. A felső tagozaton három
tanulószobai osztály működik, ami igen nagy létszámnak tekinthető. Ez azt jelenti,
hogy a pedagógusok nagy része tanulószobán van, így viszont kevesebb lehetőség
nyílik szakkörök tartására, ezért jó hogy a művészeti irányultságú tanulóknak benne
van az órarendjükben a néptánc és a dráma, a sportirányultságú tanulóknak a
kézilabda, a labdarúgás, illetve a ping-pong. Ezen kívül kevesebb szakkört tudunk
tartani, hiszen a tanulószobás felügyeletet is meg kell oldani. Több új szakkört
indítottunk, a nem művészeti irányultságú osztályokban lehetőség nyílik néptánc
tanulásra, amit Csapó Tímea vezet, táblás játék szakkör, matematika szakkör indult,
régóta van informatika szakkör, illetve az alsó tagozaton két osztályban angol
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szakkör. A partnerkapcsolati rendszerünk folyamatosan erősödik, jó kapcsolatban
vagyunk a település többi intézményével is, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Dunaújvárosi Tankerületével, bár többször megemlítik ők is és mi is, hogy
messze vagyunk egymástól. Szeretnénk, ha jövőre már mi is a Székesfehérvári
Tankerülethez tartoznánk, hogy egységesen a városon belül ugyanahhoz a
tankerülethez tartozzanak az oktatási intézmények, mert az valószínűleg
gördülékenyebbé teszi a munkánkat. Beindult a hit- és erkölcstan oktatása.
Évfolyamonként három osztályból két osztály jár erkölcstan órára, egy osztálynyi
gyerek pedig református és katolikus hittanra. Első osztályban kevesebb az igény a
hittanórákra, az ötödikben egy kicsivel többen járnak. Sikerült úgy megoldanunk,
hogy kedden az első és a második órában vannak ezek az órák, tehát nem kell
délután a gyerekeknek külön visszajönni. Megköszönném mindenkinek a
támogatását, az önkormányzatét is. Pályázatból megszépült a Szent István király téri
épület is, a fűtési szezon kezdetére fog teljesen megvalósulni. A nyáron sikerült
kimeszeltetni az osztálytermeket, a vizes blokkokat, illetve a folyosókat is.
Megköszönöm a közhasznú munkásoknak a segítséget a takarításban, illetve
azoknak a diákoknak, akik az önkormányzatnál voltak a nyáron alkalmazásban, ők
nagyon sokat segítettek a technikai személyzetnek is.
Kossa Lajos polgármester:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnökének, Bor József
Dezsőnek adom meg a szót.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta az Aba Sámuel Tagiskola 2012/2013-as tanévben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját, meghallgatta Fábián Judit tagintézmény-vezető
szóbeli kiegészítését. A bizottság megállapította, hogy a 2012/2013-as tanév az Aba
Sámuel Tagiskolában a változás irányába hatott. Változás volt az iskola
vezetésében,
Fábián
Judit
tagintézmény-vezetőként
nagyon
lelkesen,
szakértelemmel látott munkához, bízva a kollégák nagy részének támogatásában.
2013. januártól a fenntartó a KLIK lett, míg a működtetést az önkormányzat
biztosította az intézmény részére. Ezzel a változással is több feladat hárult az iskola
vezetőjére, mivel mi Dunaújvároshoz tartozunk. Változások voltak a tárgyi
feltételekben, az iskola külső szigetelése megújult, a fűtéskorszerűsítés befejeződött,
a nyílászárók cseréjét megoldották. A bizottság megállapította, hogy az Aba Sámuel
Tagiskola pedagógusai illetve a pedagógiai munkát segítő dolgozók a 2012/2013-as
évben igen jó munkát végeztek, és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását.
Kossa Lajos polgármester:
Az általános iskola esetében is hasonló módon nyilatkozhatunk, mint a másik
intézmények esetében. A 2013. január 1-jei váltásból úgy ítélem meg, bár sok
munkával jár, a közösség csak pozitív dolgokat tapasztalhatott meg, ahogy Fábián
Judit is elmondta, és ahogy tisztulnak a dolgok, az önkormányzat teherviselése egyre
kedvezőbbé válik. A gyermekek buszoztatásának a költsége igen komoly terhet
jelentett Aba önkormányzata számára, ennek egy jelentős részét a KLIK átvállalta, ez
is javítja a költségvetésünk helyzetét. Ugyanígy el lehet mondani, mint az óvoda és a
művészeti iskola esetében is, itt is megelőztük a korunkat. Sokat lehet olvasni arról,
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hogy az iskolák nem tudnak mit kezdeni az egész napos oktatással, sokan ezt
teherként élik meg. Én úgy gondolom, hogy az abai iskola esetében nem csak az
Életfa Programos osztályok tekintetében, hanem a központi épületben tanuló diákok
tekintetében is elmondható, hogy hosszú éves tapasztalat áll mögöttünk, hogy
hogyan lehet tartalmasan az időt az iskolában eltölteni 16:00 óráig, amely
gyermekeink javát szolgálja, és amelyre egyébként megítélésem szerint nagy
szükség van. Abán nagyon sok fiatal van, nagyon sok gyermek van, ez az iskola,
óvoda létszámában is megtapasztalható, de emellett jól látjuk azt is, és az Aba
Sámuel Tagiskola beszámolója is hűen tükrözi azt a tényt, hogy nagyon sok olyan
gyermek van, akivel kell és érdemes 8:00-tól 16:00-ig foglalkozni. Sok a hátrányos
helyzetű gyermek az iskolában, ezért ezen programokra a jövőben érdemes az
önkormányzatnak még nagyobb hangsúlyt fektetni. Egy olyan programon
gondolkozunk, dolgozunk az intézményvezetőkkel, amely reményeink szerint az Abai
Életfa és Életiskola Programot országosan is elismert programmá teheti és ennek
egy fontos iránya lehet az Életfa Programos osztályok mellett az Életiskola Program
megerősítése, bevitele az iskola életébe, amely a korát megelőzve az Aba Sámuel
Tagiskola számára is nagyon komoly lehetőségeket biztosít. Napi kapcsolatban
voltunk az intézmény vezetőjével, láttuk, hogy milyen nehézségeken kellett
keresztülmenni ebben az egy évben, de a nehézségek arra valók, hogy megeddzék
az embert és a közösséget. Mind az intézmény vezetése, mind pedig az intézmény
dolgozói jól állták a sarat, és nagyon komoly eredmények születtek az elmúlt egy
évben is. Érzékelhető már az, hogy az egy évvel ezelőtt megkezdett munkával
sikerült az alapokat lerakni, és erre az alapra már biztosan lehet egy sikeres jövőt
tervezni. Ugyanazt kérem képviselőtársaimtól, mint az előző napirendek kapcsán, a
helyzet egyre egyértelműbbé és tisztábbá válik az önkormányzat és az iskola
kapcsolatában is, igyekezzünk azokon a területeken anyagilag is támogatni az
iskolát, amelyek erősíthetik az oktatási-nevelési munkát. Nagyon komoly
infrastrukturális fejlesztést sikerült elindítanunk és lassan a végéhez érünk az
általános iskola esetében is. Szinte egy folyamatos megújulás jellemzi az oktatásinevelési intézményeink épületeit. Az óvodánál nem mondtam, de ott is még egy
elbírálásra váró pályázatunk van, reményeink szerint a következő ilyen nagyszabású
munkálatok az óvodánál fognak elkezdődni. Minden intézménynél nagyon látványos
fejlesztések várhatók, de most a legfontosabb lesz az elkövetkezendő hónapokban
az Abai Életfa Programnak és az Abai Életiskola Programnak a továbbfejlesztése és
annak az országosan történő elismertetése. Igazgató asszonynak is és az intézmény
vezetőinek is köszönöm a munkáját, illetve beszéltünk arról is, hogy az Aba Sámuel
Tagiskola esetében feladat lesz az is, hogy elindítsuk az önállóvá válását, ez fontos
lenne a többi intézménnyel való együttműködésben. Megérett az idő arra, hogy ismét
önálló intézménye legyen Abának és a következő hónapok egyik fontos feladata ez
lesz majd. Természetesen, ha ezt elindítjuk, a perkátai polgármester urat, igazgató
urat, a nagykarácsonyiakat mindenképpen vendégül szeretnénk látni és még egyszer
hivatalosan is szeretném megköszönni az elmúlt években nyújtott segítségüket. Igen
komoly támogatásról van szó, nem lehet elégszer megköszönni a perkátai és a
nagykarácsonyi önkormányzatnak és közösségnek a segítségét. Kérem
képviselőtársaimat, hogy fogadjuk el az Aba Sámuel Tagiskola beszámolóját, egyben
köszönjük meg a tagintézmény vezetőinek és a dolgozóinak a 2012/2013-as
tanévben végzett munkáját. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót, és az alábbi határozatot hozta:
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61/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aba Sámuel Tagiskola
2012/2013-as tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, egyben
köszönetét fejezi ki az iskola vezetőinek és dolgozóinak az elmúlt tanévben
végzett munkájukért.

4.

Beszámoló az Atilla Király Gimnázium 2012/2013-as tanévben végzett
munkájáról

Kossa Lajos polgármester:
Szilasy György igazgató úrnak adom meg a szót.
Szilasy György, az Atilla Király Gimnázium igazgatója:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Abai Gimnázium immár öt éves. Ezt jóleső érzéssel
mondom itt el, hiszen emlékszünk arra, hogy milyen küzdelmes utat jártunk be, míg
eljutottunk idáig. Azt az elképzelést, amelyet annak idején megfogalmaztunk
magunknak úgy látom, hogy egyre inkább sikerül megvalósítanunk, és az a
várakozás, ami az önkormányzatban akkor megfogalmazódott, hogy milyenné váljon
ez az iskola, én úgy gondolom, hogy a diákjaink és a város is büszke lehet arra, amit
itt teremtett. De ugyanakkor azt is mondom, hogy az az érték, amit itt
megteremtettünk, most arra vár, hogy megmaradjon. Változások korát éljük, nagyon
sok minden alakul, mi is úgy látjuk a gimnáziumban a diákokkal, a dolgozókkal és a
szülőkkel együtt, hogy most valamilyen fordulópontnak kell következnie. A
gimnázium életében az átállás -a működtető az önkormányzat, a fenntartó pedig a
KLIK lettnem okozott különösebb változást, sőt én azt mondanám, hogy
szükséges is, hogy az önkormányzat, mint működtető jelen legyen. Azért gondolom
így, mert ez az iskola az önkormányzat támogatása és hozzáállása nélkül nem
tartana itt, ahol van. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is méltányolja ezt.
Annak idején, amikor még Sipos Imre volt a Székesfehérvári Tankerület vezetője, ő
is megtisztelt bennünket azzal, hogy megismerte ezt az iskolatípust, sőt meglátogatta
a gimnáziumot is, és nagyon jó véleménnyel volt. Tovább erősített bennünket, hogy
bár állami kézbe került a gimnázium, az önkormányzattól ugyanazt a támogatást és
hozzáállást megkaptuk, így tehát jó reménnyel nézünk a jövőbe és azt gondoljuk,
hogy igenis át kell gondolnunk mindazt, amit eddig csináltunk. Ennek az
átgondolásnak egyik alappillére lesz, hogy azt a pedagógiai és nevelési-oktatási
munkát, ami itt elindult Abán, valamilyen módon nemcsak azon a szinten kellene
tartani, hogy jó példaként legyen más intézmények előtt, hanem egy magasabb
szintre kell emelni, mert egyébként nagyon sok értéket veszítünk. A gimnázium
legfontosabb adatai: a 2012/2013-as évben a diákjaink létszáma 107 fő volt, 10
főállású, 2 fő részmunkaidős és 3 fő szerződéses pedagógus dolgozott nálunk. Ezek
a számok azt mutatják, hogy ez egy kicsi, családias intézmény. Kicsi az intézmény,
de a hírneve egyre jobb. Nagyon sok helyről keresnek meg bennünket, nagyon
sokan szeretnék ezt az iskolatípust, modellt saját maguknak is megteremteni. Itt
önkormányzatokról és civil szervezetekről beszélek. Öt évfolyamos gimnáziumként
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vett át bennünket a KLIK, ami azt jelenti, hogy meg tudunk felelni a nyelvi előkésztő
feladatainak is. Ezt úgy tudom bizonyítani, hogy például tavaly a 10. évfolyamos
diákjaink közül négyen tettek sikeres középfokú nyelvvizsgát. Ezt azért
hangsúlyozom, mert a középfokú nyelvvizsgára nem nagyon mennek gimnáziumból,
még a nyelvi gimnáziumokból sem. Ezt Abán sikerült megvalósítani, és ezt úgy
tudtuk produkálni, hogy a nyelvi órák számát nem emeltük fel a mostani törvényi
előírások szerint. 11 óra volt a nyelvi előkészítős óraszám, a mostani törvény 18 órát
ír elő, tehát mi egy olyan nevelési módszert alkalmazunk, amely nem a nyelvi órák
számának növelésével érte el ugyanazt, hanem egy tanítási módszerrel. A diákjaink
előrehozott érettségi vizsgákat tettek, eddig nagyon jó eredményekkel. Ahhoz, hogy
előrehozott érettségi vizsgát tehessenek, 33 osztályozó vizsgát kellett
megrendeznünk a gimnáziumban. Ez egy nagyon komoly szellemi megterhelés, mi
ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy nem menekültek el a gyerekek, hanem szeretik
az iskolát és ragaszkodnak hozzá. Ezt azért mondom el, mert ha a beszámolót
megnézték, én most direkt hagytam teret annak, hogy a kollégáim leírják, hogy a
saját tantárgyaikban mit valósítanak meg, és mit csinálnak. Ez nagyon tanulságos
olvasmány nekem is, meg gondolom másoknak is, mert ebben le van írva, hogy a
tantárgyak, amelyekkel mi foglalkozunk, ez egy állandóan fejlődő folyamat. 77-en
érettségiztek ebben az évben. Már sajnálom, hogy nem tettem be az érettségi
elnöknek a megjegyzéseit. Külön kiemelt tárgyakat, például a nyelvi tárgyakat
messze magasan kiemelte, azt írta a jegyzőkönyvben, hogy az a szint, ahogy a
gyerekek itt a nyelvi érettségi vizsgákat tették, ő sok helyen járt már érettségiztetni,
de ilyen magas szintű dolgokat még nem nagyon tapasztalt. Ezek nagyon szép
dolgok és nagyon örülünk neki, és sorra jönnek a jelzések, hogy más tárgyakból is
igen eredményesen működünk ilyen szempontból. A gimnázium, amit elképzelt, azt
teljesíti, azon módszerek által, amelyek egyre inkább kifinomultabbá válnak, az öt év
alatt már tudunk egy olyan munkát felmutatni, amely bizonyítja azt, hogy ez a
működési módszer, ez a működési rend, ahogy mi ezt csináljuk, eredményes. Ennek
a végső kicsengése, hogy elengedtük az első végzett osztályunkat, ami általában a
mérce szokott lenni, kiment tehát a végzős osztályunk 80%-os továbbtanulási
eredménnyel. Ezt könnyen mondom ki, lehet, hogy más gimnáziumban ez 96,6%, de
a mi diákjaink nem úgy vannak összeválogatva, hogy csak 4-es fölött lehet idejönni
és csak kitűnővel, hanem itt igen vegyes a társaság. Utalok arra, hogy amikor az első
évet szerveztük, milyen körülmények között indultunk el, ez az az évfolyam, ahol
nem nagyon tudtunk válogatni, ugyanis még nem volt mit ígérnünk. Ez az évfolyam
80%-osra teljesített, ez azt jelenti, hogy az ország különböző részein, egyetemeken
és főiskolákon tanulnak tovább a diákjaink. Nem tudom, hogy hogyan járnak
főiskolára, egyetemre a végzett diákjaink, de nincs olyan nap, hogy ne jönnének be a
gimnáziumba, szorosan kötődnek most is. Azt kérdezem tőlük, hogy mi újság a
főiskolán, az egyetemen? Azt mondják, hogy hihetetlen sokat segített számukra az a
tanítási módszer, ahogy mi tanítottuk őket. Pl. ott kezdődik, hogy tantárgyakat
fölvenni nekik nem okozott gondot, mert az abai gimnáziumban is hasonló módon
kellett működniük, ott kezdődött, hogy hogyan fognak tudni nagy anyagot elsajátítani
egyszerre, ez sem okozott gondot, míg a társaik, akikkel együtt vannak a főiskolai,
egyetemi csoportokban, hihetetlen össze vannak zavarodva, pedig jó
gimnáziumokból jönnek. Ezt azért mondtam el, mert erre büszke lehet Aba is, mert
ezt közösen teremtettük meg. Ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, ahogy
polgármester úr is jelezte, hogy itt nincs megállás, nem ülhetünk karba tett kézzel.
Sőt önmagában az, hogy a gimnázium működik Aba városában egy szép dolog, de
mennyivel szebb dolog lenne az, hogy ha az óvodától a gimnáziumig működne egy
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egységes gondolat és szemlélet mentén az oktatás és nevelés. Azt is tudom, hogy
ahhoz, hogy mi meg tudjuk a gimnáziumot őrizni, nem érdemes csak a gimnázium
ügyeivel foglalkozni, hanem sokkal jobb lenne, ha ki tudnánk ezt terjeszteni a
társintézményekre is. Abán ebből a szempontból óriási lehetőség van, gondolok az
Életfa Program és az Életiskola Program továbbfejlesztésére. Ahhoz, hogy ezt
magasabb szintre tudjuk emelni, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk őrizni, szilárd
meggyőződésem, hogy most már van annyi tapasztalatunk, és látjuk azt az évek
során, hogy mi az a követendő példa, amit meg tudunk mutatni, és ebben élenjárók
voltak a művészeti iskola, az óvoda, az általános iskola és ehhez kapcsolódott a
gimnázium. Komolyan kellene vennünk a jövőt, és lehetőséget kellene biztosítanunk,
- ehhez kérem az önkormányzat támogatását- hogy el tudjuk készíteni a sajátos Abai
Kerettantervet. Azért mondom Abai Kerettantervnek, azért nem mondok Életiskolát
vagy Életfát, mert mindkettő belefér, nincs ellentmondás közte. Ezért kérem az
önkormányzatot, hogy az elkövetkezendő évben amennyire tudják, segítsék ezt a
folyamatot, hogy ezt minél jobban meg tudjuk valósítani. Jó lehetőségeink vannak,
mert a felsőbb hatóságok nem állnak ezzel a gondolattal szemben. Megnéztem a
Nemzeti Alaptantervet, megnéztem sok nyilatkozatot, államtitkár asszony
nyilatkozatait is, és azt tapasztalom, hogy az, amit ők megfogalmaznak, különösen a
preambulumokban, teljesen megegyezik azzal a gondolattal, amit mi itt szeretnék
megvalósítani. Nemcsak megírni kell egy szép történetet, hanem azt a gyakorlatban
meg is kell valósítani. Azt gondolom, hogy Aba erre egy kiváló példa. Amit ők ott
megfogalmaztak, ettől nem fogunk eltérni, meg tudjuk valósítani, és ezt a
gyakorlatban tudjuk bizonyítani. Egy művészeti iskola húsz éve azért az már
bizonyíték, vagy az óvoda utóbbi évtizedbeli tevékenysége ugyanolyan bizonyíték, a
gimnázium öt éve megint bizonyíték. Ezt kellene megérteni, ha van egy jó példa, ha
van egy jó módszer, ha van egy jó elgondolás, és ha még szakemberek is lennének
hozzá, márpedig szerintem vannak Abán, akik ezt a dolgot össze tudnák rakni, akkor
itt tényleg egy korszakalkotó dolog indulhat el. Hangsúlyozom, nem az új oktatási
törvény kritikájával szeretnénk foglalkozni, hanem azoknak az elemeknek a
felerősítésével, amelyek benne vannak. Az iskola lassan kinövi magát, kellene
tornaterem, kellene még épület, kellenének sportlétesítmények, amire úgy látom,
hogy jó kilátások vannak, hogy elinduljanak. Nagy hiányosság az, hogy a gyerekek
mozgásigényét nem tudjuk kielégíteni. Ebben kérném az önkormányzatnak a
segítségét. Köszönöm a Hazatalálás Alapítványnak a támogatását is, amely
bizonyíthatóan folyamatosan támogatja a gimnázium tevékenységét, a szakköri
munkánkat és az anyagbeszerzést. Nagyon jó a szülői munkaközösség, egyre
erősebb, egyre több szülőt tudunk bevonni a közös munkába, akik nemcsak a
gimnázium szintjén, hanem falusi szinten is szeretnének aktívan részt venni. A jövő
programjai közül csak egyet említenék meg, szeretnénk elindítani a középiskolás
lovaskultúra-oktatást, ugyanis a törvény szerint az általános iskolában van csak kész
a tanterv, mi arra vállalkoznánk szakmailag, hogy kidolgoznánk a lovaskultúrának és
a lovasoktatásnak középiskolai változatát. Ehhez is nagyon jó lehetőségeink vannak.
Támogatást kaptunk az OFI-tól és a Testnevelési Egyetem részéről is nyitottak arra,
hogy mi elkezdjünk egy ilyen munkát. Ez azért is érdekes, mert Aba földrajzi és
egyéb adottságai folytán képes ezt a gyakorlatban is megmutatni és képes az
elméletet mellé tenni. Bőven lesz munkánk az elkövetkezendő időszakra. Zárásul
nagyon köszönöm az önkormányzat eddigi kitartását és támogatását, és remélem,
hogy ezt a továbbiakban is meg fogjuk kapni.
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Kossa Lajos polgármester:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnökének, Bor József
Dezsőnek adom meg a szót.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta az Atilla Király Gimnázium 2012/2013-as tanévben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját, meghallgatta Szilasy György igazgató szóbeli
kiegészítését. A bizottság megállapította, hogy az elmúlt tanévben 15 pedagógus
107 fő középiskolai tanulót oktatott és nevelt. Olyen fogalmak kerültek az abai
közéletbe, hogy középiskolai érettségi és középiskolai ballagás. Az Atilla Király
Gimnázium alaptevékenysége az öt évfolyamos középiskolai oktatásra és nevelésre
épül. A gimnázium az Életiskola és az Abai Életfa Programban megfogalmazott
értékek elméleti és gyakorlati egységével kívánja a helyi oktatási intézmények
pedagógiai munkájához kötni magát. A Bizottság köszönetét fejezi ki a gimnázium
vezetőinek és pedagógusainak az elmúlt évben végzett lelkiismeretes munkájáért,
javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Kossa Lajos polgármester:
Eljutottunk ahhoz a ponthoz, amelyet minden eddigi napirendi pont kapcsán
emlegettem, nagyon fontos feladat vár az abai képviselő-testületre, intézményeire az
elkövetkezendő hónapokban. Mielőtt erre rátérnék, megerősíteném az igazgató úr
által elmondottakat. Az Abai Gimnázium az elmúlt öt évben a legszebb álmainkat
teljesítette be. Lezárult egy szakasz azzal, hogy megtörtént az első gimnáziumi
ballagás Abán, és az első fecskék kirepültek. Azóta ismerjük a felvételi
eredményeket is, melyek önmagukért beszélnek. Fontos, hogy úgy zárul le egy
szakasz az intézmény életében, hogy egyben egy nagy kapu kinyílik. Ez az első
olyan beszámoló, amely az Atilla Király Gimnázium beszámolója. Képviselőtársaim
emlékeznek rá, a tavasz folyamán az abai képviselő-testület is támogatta, hogy az
abai gimnázium neve Atilla Király Gimnázium legyen. Támogatta a gimnázium
tantestülete, az ott tanuló gyerekek, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség,
azóta megszületett a döntés is, hivatalosan is Atilla Király Gimnázium lesz az Abai
Gimnázium. Ezzel is nagyon sok ember álma teljesülhet, azon emberek álma is, akik
annak idején az abai gimnázium szervezését elkezdték, akik Aba és a Sárvíz
Kistérség segítségére siettek 2006-2007. táján. Azok a szakemberek, segítőink is
örülhetnek most, akik komoly szellemi hátteret, szellemi alapot jelentettek a
gimnázium elindításánál. Számunkra is nagyon fontos, hogy itt vannak továbbra is
velünk, továbbra is támogatják a munkánkat. Elérkeztünk egy olyan évfordulóhoz,
amely több szempontból is alkalmas arra, hogy egy pillanatra megálljunk, egyrészt
névadóra készül a gimnázium, másrészt az öt éves évfordulóját ünnepeljük a
gimnázium kapui megnyitásának. Ezek olyan jubileumi alkalmak, amelyek köteleznek
is bennünket arra, hogy megálljunk egy pillanatra és méltó módon ünnepeljük meg a
gimnázium elmúlt öt évét, emellett Atilla király halálának is jubileumi éve van, olyan
együttállások vannak, amelyek egy nagyon komoly, méltóságteljes ünnep
megszervezésére köteleznek bennünket. Igazgató úrral már beszéltünk erről,
szeretnénk, ha még az ősz folyamán méltó névadó ünnepsége lenne a
gimnáziumnak, és ezt egybekötnénk megalapításának öt éves évfordulójával.
Nagyon sokan örülnek annak, hogy Atilla Király Gimnázium lett a gimnáziumunk
neve, egyben ez a név kötelez is bennünket, ezért is egyetértek igazgató úrral
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abban, hogy nem állhatunk meg, most nem dőlhetünk hátra, ugyanis az elért
eredmények és a név is kötelez bennünket. A kellő alapok rendelkezésünkre állnak, igazgató úr az elkövetkezendő évek munkájáról beszélt, én leszűkíteném- az
elkövetkezendő egy év komoly munkája lesz az, hogy még teljesebbé gyúrjuk azt a
komoly oktatási-nevelési modellt, amely Abán kialakult. Jó esélyünk van arra, hogy
ez ne csak egy példaértékű program legyen, hanem annál sokkal több. Csak
megerősíteni tudom, hogy a csillagok állása most kedvező minden szempontból. A
köznevelési törvény nem szól másról, - nemcsak a preambuluma, hanem minden
egyes pontja- mint arról, amit mi Abán több éve teszünk és végzünk. Azért is fontos,
hogy ezt magasabb szintre emeljük, mert jól látszik a sajtóban, médiában folytatott
vitákból, hogy nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni az új lehetőségekkel. Az abai
példa megmutathatja mindenki számára, hogy amit a kormányzat lefektetett az új
köznevelési törvényben, az a gyermekek javát szolgálja, csak tudni kell vele élni.
Most a törvény szellemében tovább tudunk lépni, bízva abban, hogy meglesznek
azok a támogatóink az elkövetkezendő időszakban is, akik ebben a segítségünkre
lesznek. Össze kell gyűjteni újra mindazon szellemi erőket, akik segítettek bennünket
az induláskor, össze kell gyűjteni a belső erőinket is, a képviselő-testületnek pedig
anyagilag támogatnia kell, hogy ez a program eljusson odáig tavaszra, hogy ki
tudjunk vele lépni hivatalosan a nyilvánosság, illetve a döntéshozók elé, és kérjük
azt, hogy ez a program egy olyan elfogadott alternatív kerettanterv legyen, amely
méltó helyre helyezi az abai oktatási-nevelési modellt. A nevét még nem tudjuk, az
viszont biztos, hogy az Abai Életfa és az Életiskola Programnak egy olyan
összegyúrásáról és magasabb szintre emeléséről van szó, amely meggyőződésem,
hogy nagyon komoly új távlatokat nyithat meg Aba városközössége előtt. Biztos
vagyok abban, hogy egyre többen úgy érzik, nemcsak Abán, hanem a térségben is,
hogy azok az erőfeszítések, amelyeket az abai gimnázium létrehozásáért és
megtartásáért kifejtettünk az elmúlt években, nem voltak hiábavalók. Olyan új
távlatok nyíltak meg előttünk és a térség előtt, amelyeknek a gyümölcsét az
elkövetkezendő években arathatjuk le. Meggyőződésem, hogy ha ezt a munkát
felelősségteljesen és sikeresen el tudjuk végezni, akkor azok a fizikális hiányok is
gyorsan fognak megszűnni, amelyek a gimnáziumban, a művészeti iskolában, az
általános iskolában és az óvodában ma még jellemzőek. Aba többször bizonyította
már, hogy először szellemiekben kell megújulni, és akkor gyorsan és látványosan
követik ezt a szellemi megújulást a fizikális eredmények is. Minden beszámolóban ott
tükröződik jogosan, hogy mire van még szükség amiatt, mert a gyereklétszám egyre
nő, a munka minősége egyre javul, és ehhez ma még a feltételek - bár jók, de - még
messze nem optimálisak. Ezért hangsúlyozom a képviselő-testület számára, örülök
annak, hogy most szeptemberben, az új tanévben tárgyaljuk az elmúlt éves
beszámolókat, mert jól látszik, hogy a beszámolókon keresztül hogyan jutottunk el a
jelen állapothoz. Több szempontból is látszik, hogy minden intézményünk esetében a
változások pozitívak, és jól látszik az is, ha a teendőket jól végezzük el, amely arról
szól, hogy hangsúlyosan és célirányosan kell támogatnunk anyagilag az
intézményeinket az elkövetkezendő hónapokban, ha ez megtörténik, akkor a
következő egy-két évben az a fizikális megújulás is látványosan folytatódhat, amely
az eddigi években jellemezte az oktatás-nevelés területét. A gimnázium vezetésének
és dolgozóinak is köszönetemet szeretném kifejezni. Kérem a képviselő-testületet,
hogy fogadjuk el a beszámolót és a gimnázium vezetőinek és dolgozóinak köszönjük
meg a 2012/2013-as tanévben végzett munkájukat. Aki ezzel egyetért, kérem emelje
fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót, és az alábbi határozatot
hozta:
62/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Atilla király Gimnázium
2012/2013-as tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, egyben
köszönetét fejezi ki a gimnázium vezetőinek és dolgozóinak az elmúlt tanévben
végzett munkájukért.
Kossa Lajos polgármester:
A következő ülésre megpróbáljuk előkészíteni konkrétan is mindazon javaslatokat
írásos formában, amelyek keretein belül igyekeztem, illetve az intézményvezetők is
megpróbáltak jelzéseket adni a képviselő-testület számára. Bízom benne, hogy
ezekkel a beszámolókkal a mai napon lezártunk egy időszakot, a következő testületi
ülésen pedig a döntéseinkkel meg tudunk nyitni egy új korszakot az intézményeink
életében.

5.

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II.14.) számú rendelet módosítása

Kossa Lajos polgármester:
Borza András pénzügyi osztályvezetőnek adom át a szót.
Borza András, pénzügyi osztályvezető:
Aba Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításához a kiadott anyagot kiegészítve pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni.
Az írásos anyagban részletesen kitértünk a változásokra, módosításokra. A féléves
teljesítések indokolják a költségvetési rendelet módosítását. Plusz normatíva bevételt
kaptunk az év során, ez arra kötelez bennünket, hogy módosítsuk az előirányzatok
mértékét. A bevételek között az iparűzési adó tekintetében az állam jelentős elvonást
alkalmazott minden önkormányzat életében. Ezt évközben próbálta korrigálni a
kormányzat, ezért „szerkezetátalakítási tartalék” jogcímen kaptunk támogatást a félév
során, ez 9 millió Ft-ot tett ki, valamint 3,5 millió Ft-ot kaptunk az étkezési kiadásokra
fordítandó kiegészítő támogatásként, valamint nyertünk egy közművelődési,
érdekeltségnövelő támogatást az államtól, mely 362 ezer Ft-ot tett ki, amelyet a
könyvtár és a Kultúr Közösségi Ház eszközállományának a pótlására, javítására
lehet fordítani. Nyertünk még a Biztos Kezdet Gyerekház program megvalósítására 5
millió Ft-ot, amellyel az abai óvodában működő gyerekház program folytatását tudjuk
biztosítani a Jobb Otthon Alapítvány közreműködésével. Az ÁFA visszatérítés soron
terveztünk 14 500 e Ft visszatérülést, ez az év során sajnos nem fog megvalósulni,
ezért szükséges csökkentenünk az előirányzatokat. A KEOP-os pályázatok esetében
a fő összegünk csökkeni fog, ezért itt is csökkentést eszközöltünk. Az előirányzatok
módosítása között jelentős tétel, hogy a Magyar Állam 2012. év végén és a 2013.
költségvetési évben a helyi önkormányzatok adósságállományát konszolidálta. Aba
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esetében a konszolidáció – amely a pénzintézetek felé fennálló hitelállományt
érintette - 60%-os mértékű volt, így a Magyar Állam az előirányzatok tekintetében ezt
a pénzt az önkormányzatok részére bocsátotta, a könyveinkből így a hitelállomány
60%-ban kivezetésre került. Ez 748 millió Ft-os összeg, amelyet Aba önkormányzata
megkapott. Ez szerepel a kiadások között is, a hiteltörlesztés megvalósult. A bevételi
és kiadási előirányzatunkat 748 928 e Ft-tal szükséges módosítanunk, így az eredeti
előirányzatunkhoz képest a kiadási, bevételi előirányzatunk 1 740 609e Ft-ra
módosul.
Kossa Lajos polgármester:
Mercsek Györgynek, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének adom
meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság is megtárgyalta a rendeletmódosítást. Év
közben mindig vannak akár bevételi, akár kiadási oldalon olyan előirányzatok,
amelyek nem a tervezettnek megfelelően teljesülnek. Most egy olyan rendkívüli
dologgal állunk szemben, amely az önkormányzatok életében, így Aba életében sem
fordult még elő: a kormány konszolidálta az önkormányzatok adósságát. A bizottság
a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a 2013. évi
költségvetési rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a módosítást, és az alábbi rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

6.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról

Kossa Lajos polgármester:
Ismételten Borza András pénzügyi osztályvezetőnek adom át a szót.
Borza András, pénzügyi osztályvezető:
Összességében azt tudom elmondani, ami minden soron látható, hogy a
költségvetésünk a féléves szintnek megfelelően teljesült. Bevételek között az
adóbevételeinknél azt tudom elmondani, hogy a várakozásnak megfelelően
teljesültek az I. féléves kivetések. Elindultak a végrehajtások, itt is értünk már el
eredményeket. Látható, hogy a végrehajtások során a bevételek realizálódni fognak,
fontos célkitűzése az önkormányzatnak, hogy minden kintlévőséget be tudjuk szedni
a működés érdekében. A rendeletmódosításnál említettem, hogy a központi
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költségvetésben kapott támogatásoknál emelkedés tapasztalható, a módosítás ott is
tartalmazza, de itt is lehet látni, hogy milyen jogcímeken kaptunk plusz pénzt a félév
során. A szerkezetátalakítási tartalék, illetve a pályázatok során megjelent
összegeket tudom említeni, illetve ismét visszatérnék az adósságkonszolidáció
mértékére. Ez jelentős emelkedést mutat az eredeti előirányzatokhoz képest. A
munkaügyi központ támogatásánál látható egy elég jelentős teljesítési sor, itt
szeretném kiemelni, hogy egyre bővülnek a közmunkaprogram keretében
megvalósítandó programok, önkormányzatunk próbálja ezeket maximálisan
kihasználni.
Ezek a
programok általában
90-100%-os támogatásúak.
Önkormányzatunk egyrészt az intézmények javára, másrészt pedig az Abán élő
emberek számára ezeket a programokat maximálisan kihasználja. A
beruházásainknál a KEOP-4.9.0 Általános Iskola és Kultúr Közösségi Ház
energetikai felújítása projekt keretében a Kultúr Közösségi Ház felújítása az I.
félévben teljes mértékben megvalósult, a projektnek ez a fele lezárásra került. A II.
félévben az általános iskola felújítása is szintén meg fog valósulni, és amint hallottuk
intézményvezető asszonytól, már csak a próbafűtés van hátra. A kerékpárút-hálózat
elkészült, ennek az elszámolási munkái a II. félévre húzódnak. Van egy harmadik
projektünk, a KEOP-7.1.0 Ivóvízminőség-javító projekt. Itt is elkezdődtek a munkák,
de a II. félévnek a feladata lesz a pályázat befejezése. A kiadásokra áttérve: a 2013as évben többször szóba került már, hogy az önkormányzat a működtetője
valamennyi oktatási intézménynek. Minden intézményünk esetében látható, hogy a
féléves szintnek megfelelően teljesítették a költségvetést, szoros, fegyelmezett
költségvetéssel
gazdálkodnak.
Itt
szeretném
megköszönni
valamennyi
intézményvezetőnek, intézménynek, hogy ezt a költségvetést be is tartják, nem
látható eltérés a számokban. A kötvénykamat fizetésnél annyit fűznék hozzá, mivel
az állam konszolidálta a kötvényünket is, az I. félév során a két negyedévet még Aba
önkormányzata fizette ki, a II. félév során már csak a maradék 40%-nak a kamatát
kell kifizetnünk. A kiadások tekintetében visszatérnék a közmunka programra.
Látható a beruházás soron egy majdnem 5 millió Ft-os teljesítés, ez a Béke téri
iskola kazánprogramja, ezt is a közmunkaprogram keretében valósítottuk meg. Itt a
beüzemelés már megtörtént, a II. félévben a fűtés ezzel a kazánnal fog elindulni,
mely jelentős költségmegtakarítást fog hozni az önkormányzat részére. A TÁMOP-os
pályázatoknál a visszafizetési kötelezettségeknél látható kis eltérés az eredeti
előirányzatokhoz képest. A TÁMOP-3.1.4 és a TÁMOP-3.2.3 pályázat az
adósságrendezés időszakában zárult le, itt próbáltuk a közreműködő szervezetnél
azt a lehetőséget kiharcolni, hogy a kamatokat ne kelljen visszafizetnünk az
adósságrendezés miatt. Ez nem sikerült, így a kamatfizetéssel terhelt összeget
állítottuk be, ez okozza az eltérést. A többi kiadási soron eltérés nem mutatkozik. A
bevételeknél említettem a pályázatokat, a kiadások is ennek megfelelően teljesülnek.
A zárásra a pályázatok esetében a II. félévben kerül sor, itt fogjuk elszámolni a
teljesített kiadásokat is. A Polgármesteri Hivatal és a Kultúr Közösségi Ház, mint
önálló intézmény esetében is azt tudom elmondani, mint az előzőekben, a féléves
szintnek megfelelően teljesültek a kiadási és a bevételi sorok. Így összességében
Aba Nagyközség Önkormányzata I. félévi teljesítési adatai: módosított bevételi
előirányzat: 1 740 609 e Ft-ban, a teljesített bevétel az I. félévben 1 025 661 e Ftban, a módosított kiadási előirányzat: 1 740 609 e Ft-ban, a teljesített kiadás az I.
félévben 1.084 207 e Ft-ban teljesült.
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Kossa Lajos polgármester:
Mercsek Györgynek, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének adom
meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság is megtárgyalta az I. féléves teljesítést. Ha
összegezni akarnánk azokat a számadatokat, amelyeket a pénzügyi osztályvezető
felsorolt, akkor arra az elhatározásra kell jutnunk, hogy a bevételi, kiadási oldalak
nagyon kicsi eltéréssel teljesültek. Az önkormányzat működése továbbra is stabil,
hitelfelvétel nélkül, a beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és
intézményei 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót, és az alábbi határozatot hozta:
63/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
számú törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta az Aba Nagyközség
Önkormányzata és intézményei 2/2013. (II. 14.) számú rendelettel elfogadott
2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az
alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2/2013. (II. 14.) számú rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-4. számú mellékletek szerint
hagyja jóvá, megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
1 740 609 ezer Ft
Teljesített bevétele I. félévben:
1 025 661 ezer Ft
Módosított kiadási előirányzata:
1 740 609 ezer Ft
Teljesített kiadása I. félévben:
1 084 207 ezer Ft
Módosított létszám előirányzata:
41 fő
Teljesített létszáma I. félévben:
41 fő

7.

Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.
(VII.31.) BM rendelet alapján

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaimnak megküldtük azt a belügyminisztériumi rendeletet, amely alapján
a helyi önkormányzatok működőképességük megőrzésére vonatkozóan pályázatot
nyújthatnak be. Az előterjesztést is elkészítettük, a rendelet előírásai valamint az abai
önkormányzat költségvetésének tényszámai alapján benyújthatjuk ezt a pályázatot.
Az év elején is szó volt arról, hogy a működési kiadásaink és bevételeink igen
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jelentős különbözetet mutatnak, hiány áll fenn, és egyéb bevételeinkből tudtuk a
költségvetés egyensúlyát biztosítani. Mivel ez a hiány az önkormányzatunk esetében
192 millió Ft, ezért maximum ennek az erejéig lehet pályázatot benyújtani. A
határozati javaslatot írásban képviselőtársaim megkapták, a javaslatom, hogy 95
millió Ft összegben nyújtsuk be a pályázatot, ezzel is jelezve a kormányzat felé, hogy
e hiányfedezetének több mint 50%-át az önkormányzat vállalja. Bízom abban, hogy
ez is a pályázat pozitív elbírálását segítheti. A Pénzügyi Bizottság is egyetértett a
pályázat benyújtásával. Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot hagyjuk jóvá.
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
64/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 39/2013.
(VII.31.) számú rendelete alapján támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

8.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához

Önkormányzati

Kossa Lajos polgármester:
Jegyző úrnak adom meg a szót.
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban
annyi feladatunk van, hogy a csatlakozási nyilatkozatot jóváhagyjuk. A jóváhagyást
követően történik meg a Bursa pályázatok „A” és „B” típusának kiírása, ez október
14-ig meg kell, hogy történjen. Ettől az időponttól kezdve egy hónap lesz a határidő,
tehát november 14-ig lehet majd beadni a pályázatokat a tanulóknak. November 14.
után kell döntenie a képviselő-testületnek, ez ugyanúgy történne, mint a
korábbiakban, a Szociális Bizottság javaslatot tesz, majd a képviselő-testület dönt
végleges támogatásokról. Kérem, hogy a képviselő-testület a csatlakozási
nyilatkozatot hagyja jóvá.
Kossa Lajos polgármester:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága és a Településfejlesztési és
Pénzügyi Bizottság is támogatja a nyilatkozat jóváhagyását. Aki a csatlakozási
nyilatkozatban foglaltakkal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
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65/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
pályázati fordulójához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester

9.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Különböző pályázatoknak köszönhetően, európai uniós pályázatoknak, közmunka
programnak köszönhetően olyan átalakuláson megy keresztül az önkormányzatunk,
amely nagyon komoly energia költségmegtakarítást fog jelenteni a következő évtől.
Az iskola és a közösségi ház esetében nemcsak hőszigetelésről és nyílászáró
cseréről van szó, hanem a gáztüzelésű kazánjainkat lecseréltük pellet, illetve
fatüzelésű kazánokra. A gimnázium esetében már eleve ilyen kazánt építettünk be. A
közmunkaprogramnak köszönhetően a Béke téri iskola épületében a gázkazánt
szintén kicseréltük pellet, illetve fatüzelésű kazánra. Jegyző úr pályázatának
köszönhetően nyertünk egy aprítékoló gépet, így alapanyagot is tudunk készíteni. Ez
sokmilliós megtakarítást fog jelenteni a következő évtől. Vannak további
pályázataink, amelyek ezt a folyamatot erősítenék meg. A napirend kapcsán egy
tervezői szerződés jóváhagyását kérjük a képviselő-testülettől. Három ajánlatot
kértünk be, a tervezési szerződés pedig a közvilágítási hálózat megújítására
vonatkozik. Itt is várhatóan lesznek komoly pályázati lehetőségek, ahhoz, hogy ezzel
élni tudjuk, rendelkeznünk kell egy olyan kiviteli tervvel, amely alapján
megalapozottan tudunk pályázni. A három bekért ajánlat közül a legkedvezőbb a
BNT-Energy Kft. ajánlata. Kérem a képviselő-testületet, hogy a tervezési szerződést
hagyja jóvá. 514.000 Ft+ÁFA összegért vállalná a cég közvilágítási hálózat
rekonstrukciós munkái kiviteli terveinek elkészítését. Egyértelműen látszik az, hogy a
hosszú évek előkészítő munkája beérett az elmúlt időszakban, a meglévő
terveinknek, konkrét elképzeléseinknek köszönhetjük azt, hogy ezeket a pályázatokat
el tudtuk nyerni, illetve meg tudtuk valósítani. Egy szakasz lezárult, de megyünk
tovább, újabb és újabb területeken kell az előkészítő munkát elvégeznünk, hogy
ezeken a pályázatokon sikeresen tudjunk a jövőben is részt venni. Nem kell
hangsúlyoznom, hogy egy ilyen közvilágítás rekonstrukciós pályázat esetében
további milliókkal csökkenne az önkormányzat kiadása. Egy olyan új világ kezd
kialakulni körülöttünk, amely meggyőződésem, hogy a 2014. évi költségvetésünk
kondícióit jelentős mértékben javítani fogja, és ezek a megtakarítások más
területeken nyújtanak majd komoly lehetőséget az önkormányzat számára. A
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a szerződést, elfogadásra javasolja.
Van –e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki a BNT-Energy Kft-vel kötendő
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tervezési szerződéssel az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
66/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tervezési szerződést köt a
BNT-ENERGY Kft.-vel (9024 Győr, Dr. Petz L. u. 18.) Aba Város közvilágítási
hálózat rekonstrukciós munkáinak kiviteli terve elkészítése végett. A tervezői
díj összege: 514.000,-Ft +Áfa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A beszámoló kapcsán szintén volt már róla szó, hogy az ivóvízminőség-javító
programunkban is komoly előrelépések történtek, a napokban megkaptuk a jogerős
vízjogi létesítési engedélyt. Ez azt jelenti, hogy a következő lépésként magára a
kivitelezési munkákra fogjuk a pályázatot benyújtani, ennek az előkészítése
folyamatban van. Bízom abban, hogy ezek a munkák is a 2014. évben
megtörténhetnek. Egy további jó hírről szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, a
Magyar Államkincstáron keresztül a Belügyminisztériumtól kaptunk levelet, a
mindennapos testnevelés bevezetése okán felmérést végeznek arra vonatkozóan,
hogy mely településeken nincs meg a törvényben előírt nagyságú tornaterem. Itt már
előzőekben szó volt arról, hogy nagyon örömteli hír az abaiak számára, hogy nagyon
nagy létszámmal működik valamennyi oktatási-nevelési intézményünk, így az abai
általános iskola is. Ez abból a szempontból jó hír számunkra, hogy törvényben előírt
feltétel az, hogy ahol 16 felett van az osztályok száma - nálunk ezt több mint 20 - és
401 felett van a létszám, - ez nálunk 450 felett van - ott „C” típusú tornatermet ír elő a
törvény, ez egy 30m x 45 m-es tornaterem, a kiszolgálóhelyiségek pedig 447 m2-t
tesznek ki. A felmérés során azt a megerősítést szerették volna írásban megkapni
tőlünk, - ezt meg is tettük - hogy az információjuk szerint Abán nincs a törvényi
előírásoknak megfelelő nagyságú tornaterem. Szeptember 25-én 12:00 óráig kellett
erről jelentést tennünk. Arra is választ várt a minisztérium, hogy rendelkezünk – e
olyan területtel, ahol ez a tornaterem felépíthető. Itt is könnyű volt a helyzetünk,
hiszen nemcsak hellyel rendelkezünk, hanem már jogerős építési engedéllyel is egy
tornacsarnok megépítésére, mely ezen paraméterek vonatkozásában megfelel a
törvényi előírásoknak. Ezt jeleztük a minisztérium felé. A minisztériumból kapott
információ szerint egy nagyon komoly tornaterem-fejlesztési program fog elindulni
rövidesen, gyakorlatilag pályázni sem kell, automatizmusként, ahol nem állnak
rendelkezésre a megfelelő méretű tornatermek, ott ezen állami, kormányzati program
keretében megépülnek. Többet erről ma még nem tudunk mondani, de én azt
hiszem, hogy reménykeltőek ezek az információk. Azzal, hogy előre terveztünk augusztus 16-án érkezett meg egyébként a jogerős építési engedély a
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tornacsarnokra vonatkozóan – így mindenki sokkal jobb helyzetben van. Bízom
abban, hogy ezen kormányzati program keretében végre Abán is megfelelő méretű
tornaterem, tornacsarnok fog rendelkezésünkre állni, az adatok egyértelműen ezt
támasztják alá, így a szakmai munka is megerősödhet. Az önkormányzat peres
ügyeiről is szeretnék egy rövid tájékoztatást adni képviselőtársaim számára. Az
adósságrendezés kapcsán, illetve beruházásaink kapcsán több peres ügy van
folyamatban a Székesfehérvári Járásbíróságon, illetve a Székesfehérvári
Törvényszéken. Egy peres ügyünk végeredményéről már beszámoltam a képviselőtestület számára, korábban Soponya nyújtott be keresetet egy vitatott követelés
kapcsán a Székesfehérvári Járásbíróságra, ezt a pert már jogerősen megnyerte az
abai önkormányzat. A múlt hét folyamán lezárult első fokon - hangsúlyozni
szeretném, első fokon - Soponya Önkormányzatával egy másik perünk a
Székesfehérvári Törvényszéken. Soponya Önkormányzata anyagi követelést nyújtott
be az adósságrendezési eljárás során az intézményi társulás kapcsán fennálló
tartozásaink
tekintetében.
Soponya
Önkormányzata
annak
idején
az
adósságrendezési eljárás során 25 562 847 Ft összegben nyújtotta be a követelését,
ebből a pénzügyi gondnok 13 305 087 Ft-ot hagyott jóvá, 12 257 760 Ft jogosságát
vitatta. Ezen összeg tekintetében nyújtott be keresetet Soponya Önkormányzata a
Székesfehérvári Törvényszékre, igaz, hogy már egy csökkentett mértékben,
11 725 015 Ft összegben nyújtotta be még tavalyi évben a kártérítési igényét Aba
Önkormányzatával szemben. Ez a per zárult le első fokon a múlt héten,
természetesen még az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül Soponya
Önkormányzata fellebbezéssel élhet, tehát ez az ítélet még nem jogerős. Annyit
szeretnék elmondani az elmúlt egy év történéseiről, hogy több tárgyalás volt,
Soponya Önkormányzata tárgyalásról tárgyalásra változtatta az általa követelt
összegnek a nagyságát, nem volt olyan kereset, amelyben megegyezett volna az
általa követelt összeg, az utolsó tárgyalási napra vonatkozóan az eredetileg
benyújtott 11 725 015 Ft követelés 23 719 754 Ft-ra növekedett. Ekkora összeget
követelt Soponya Aba Önkormányzatától. A soponyai keresettel kapcsolatban Aba
viszontkeresettel élt, a pénzügyi osztályunk kiszámolta a társulások
megszüntetéséből eredő elszámolás kapcsán, hogy ki, melyik társulás kapcsán
mennyivel tartozik a másik félnek. Ez alapján a mi kimutatásaink szerint a különböző
jogos követelések egybevezetését követően Soponya Önkormányzata 3 936 129 Fttal tartozik Aba Önkormányzatának. Ezt mi már 2011-ben kimutattuk Soponya
számára, tehát gyakorlatilag egy értelmes párbeszéd mentén, bíróság igénybevétele
nélkül a két önkormányzat elszámolhatott volna egymással. Sajnos Soponya
tekintetében ezen értelmes párbeszédnek a feltételei hiányoztak az elmúlt évek
során. Az elsőfokú bírósági ítélet alapján a bíróság Soponya keresetét
megalapozatlannak tartotta, tehát valamennyi követelését elutasította. Az Aba által
benyújtott viszontkeresetet megalapozottnak tartotta, a benyújtott kereseteket a
bíróság érdemben elbírálta, ennek az eredménye az, hogy a bírósági ítélet alapján
Soponya köteles megfizetni Abának 15 napon belül 3 936 129 Ft-ot, tehát Ft-ra
pontosan annyit, amennyit a kimutatásunkban szerepeltettünk, illetve annak
késedelmi kamatát, valamint 1 000 000 Ft+Áfa perköltséget is köteles kifizetni Aba
számára. Mivel a bírósági ítélet első fokú ítélet, ha Soponya fellebbez, meg kell várni
a másodfokú ítéletet is. Jelenlegi állás szerint Soponya a semmiből elővett a per
során egy 11 millió Ft-os követelést még a 2009. évi elszámolásaiból. A bírósági
ítélet ebből a szempontból is kedvező számunkra, ugyanis itt megállapítja, mivel az
adósságrendezésben ezt a követelését nem érvényesítette, ezért a jelenlegi
követelése idő előtti, mivel az adósságrendezés befejezését követő két éven belül

24

ezen követeléseket nem lehet érvényesíteni. Ez számunka azért kedvező, ugyanis a
pénzügyi osztályunk szintén leellenőrizte a 2009. évvel kapcsolatos bevételeinket,
kiadásainkat. Egyértelműen az látszik most a mi kimutatásaink szerint, hogy itt
további mintegy 2 millió Ft jogos követelésünk lesz Soponya Önkormányzatával
kapcsolatban, tehát most már az utolsó forintig mindent végig fogunk vinni, illetve
még van egy támogatás, amely ha jogerőssé válik ez az ítélet, akkor további
kártérítési igényre vonatkozó követelésünk jogossága nyílhat meg Soponya
Önkormányzatával szemben. Mindenképpen azt szeretném, ha Aba képviselőtestülete végigmenne határozottan azon az úton, amelyen be fogjuk bizonyítani azt,
hogy nagyon rosszindulatú magatartás volt az, amely Soponya képviselő-testülete
részéről Aba irányába megmutatkozott. Plusz költségeket és károkat okoztak a saját
önkormányzatuknak, arról nem beszélve, hogy igen negatív színben tüntették fel Aba
önkormányzatát. Ezek a számítások rendelkezésre álltak korábban, ha lett volna
valaki Soponya részéről, aki le tud ülni és ezeket végig tudjuk nézni, akkor időt és
nagyon sok pénzt spórolhatott volna meg Soponya Önkormányzata. Lassan, de
biztosan egyre tisztább képet fogunk arról kapni, hogy mi is történt Abán és a
térségben a 2010-2011-es években. Fontosnak tartom, hogy ez az ítélet arról is szól,
hogy mi soha senkit nem akartunk és nem is csaptunk be, és soha senkit nem
akartunk megkárosítani egyetlenegy Ft-tal sem. A Strabag Zrt-vel folyó perünknek is
nagyon fontos szakaszához érkeztünk, a hétfői bírósági tárgyaláson a bíró arról
döntött, hogy ki fogja rendelni az igazságügyi szakértőt, aki tételesen meg fogja
vizsgálni, hogy az elkészült utak milyen mértékben vannak összhangban a Strabag
Zrt. ajánlatában foglaltakkal. Ezen igazságügyi szakértői vélemény elkészülte után itt
is tisztább képet fogunk kapni. A Swietelsky Kft-vel folyó perünkben szintén, ha
lassan is, de haladunk előre. A legutolsó tárgyaláson a bíróság felhívta az érintett
feleket arra, hogy szeptember 30-ig folytassanak le egyeztetéseket arra
vonatkozóan, hogy a hálózat milyen készültségi szintig készült el, milyen tömörségi,
víztartási és terhelési vizsgálatok készültek, erre vonatkozóan milyen iratanyag áll
rendelkezésre. Természetesen ezen iratanyagok a kivitelezőnél kell, hogy
meglegyenek, illetve neki kell bizonyítania, hogy megvoltak. Szeptember 30-a
hamarosan ideér, a kivitelező a mai napig nem jelentkezett, a mi ügyvédeink írásban
adtak egy időpontot, bízunk abban, hogy a kivitelező előbb-utóbb le fog velünk ülni.
Ha ez nem történik meg, ennek már következményei lesznek a bírósági tárgyaláson
is. Jegyző úrnak van még néhány bejelentése, alapvetően Aba várossá válásával
kapcsolatban alapító okiratokat és elnevezéseket kell módosítanunk. Jegyző úrnak
adom át a szót.
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A várossá nyilvánítás kapcsán a városi címet át kell
vezetni a törzskönyvi nyilvántartásban, ezért kérem első határozati javaslatként, hogy
az önkormányzat elnevezését az SZMSZ-ben Aba Város Önkormányzataként
szerepeltesse az önkormányzat, valamint itt megragadva az alkalmat, további
szakfeladatok módosítására is sor kerülne. Szakfeladatok kerülnének bevezetésre,
illetve törlésre. Az óvodai átalakulással és a járási átalakulással kapcsolatban is
vannak törlendő és bevezetendő szakfeladatok, ezeket fogjuk elvégezni a kincstári
bejelentésben.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:

67/2013. (IX. 26.) sz.
Határozat
 Aba Város Önkormányzatának képviselő-testülete a köztársasági elnök
325/2013. (VII. 10.) KE sz. határozatában foglaltak szerint Aba település
önkormányzatának megnevezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: ABA
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Aba Város Önkormányzata az elnevezés módosítását a Szervezeti és
Működési Szabályzatának 3. számú függelékébe illeszti.
 Aba Város Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbiakban
felsorolt szakfeladat módosításokat végzi el:
Törlésre kerülő szakfeladatok:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
889954 Rokkantsági járadék
889959 Egyéb nyugdíjrendszerű rendszeres szociális ellátások
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
Új szakfeladatok:
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032
Alapfokú
művészetoktatás
képzőés
iparművészeti,
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
oktatása (9–12/13. évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–
12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók
tanulószobai nevelése
855919 Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai
nevelése
Aba Város Önkormányzata a szakfeladatok módosítását az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú
függelékébe illeszti
 A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egységes
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot készítse el és a Magyar
Államkincstárnál
kezdeményezze
a
törzskönyvi
nyilvántartás
módosítását.
Felelős: Nagy András Botond
Határidő: döntést követő 8 nap
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Nagy András Botond jegyző:
A következő határozati javaslat a Kultúr Közösségi Háznak az elnevezésében történő
változtatásra vonatkozik. Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár
lenne a költségvetési szerv megnevezése, valamint itt is a szakágazatban egy
megnevezés változik. Az alapvető szakágazati besorolás a közművelődési
intézményi tevékenység lenne.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az alapító okirat ilyen módon történő módosításával, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
68/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúr Közösségi Ház
alapító okiratát 2013. szeptember 26. nappal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 1. pontját megelőző bekezdés a következő szövegrészre
változik:
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§. (4) bekezdése, valamint az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a alapján a következők szerint határozza meg a Kultúr
Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár alapító okiratát.

2.

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv megnevezése:
Kultúr Közösségi Ház
és
Tanka János Városi Könyvtár
Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A költségvetési szerv székhelye:
8127 Aba Rákóczi u.
4/b.

3.

4.

Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3. A költségvetési szerv: alapító szerve, az alapítás dátuma,
létrehozásáról
rendelkező határozat száma:
Alapító szerv: Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Alapítás dátuma: 2001. 05. 10.
A létrehozásáról rendelkező határozat száma:69/2001. (V. 10.)

5.

Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. A költségvetési szer közfeladata:
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
alapján a helyi közművelődéssel és könyvtári tevékenységgel
kapcsolatos feladatok ellátása
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6.

Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazat:
910500 Közművelődési intézmények tevékenysége
Alapvető szakfeladat: 910502 Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
910123 Könyvtári szolgáltatások
Szakfeladatok :
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000 Takarítás
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
855200 Kulturális képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

7.

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6. A költségvetési szerv illetékessége működési köre:
Aba Város és a közigazgatási területéhez tartozó Belsőbáránd és
Bodakajtor

8.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye:
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8127 Aba Rákóczi u 12.

9.

Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
8. A költségvetési felügyeleti szervének megnevezése, székhelye:
Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8127 Aba Rákóczi u 12.

10.

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
9. A költségvetési fenntartó szervének megnevezése, székhelye:
Fenntartó szerv megnevezése, székhelye:
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8127 Aba Rákóczi u
12.
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11.

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv
Önálló bankszámlával nem rendelkező költségvetési szerv, melynek
gazdálkodása Aba Város Önkormányzata költségvetési elszámolási
számlájának alszámláján bonyolódik. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az
Abai Polgármesteri Hivatal látja el.

12.

Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szervet az igazgató vezeti. Az igazgatót a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján Aba Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.

13.

Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, megbízásos jogviszony

14.

Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
13.
A költségvetési szerv feladatai ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyon az alapító szerv tulajdona. Az ingatlanvagyon az abai 402/1. hrsz.
alatti ( 8127. Aba Rákóczi u. 4/b.) ingatlan. A vagyon feletti rendelkezési
jogosultság a felsorolt, valamint az intézményi működés során keletkező
vagyontárgyak esetében az alapító szervet illetik meg.

15.

Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
14.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

16.

Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
15. A módosítást jóváhagyó határozat száma:
68/2013. (IX. 26.)
Módosítással egységes szerkezetbe foglalva:
2013.
szeptember 26.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatok módosításának
bejegyzését.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
8 napon belül.

Nagy András Botond jegyző:
Többen vannak, akik elővásárlási jogról való lemondás iránt kérnek hozzájárulást az
önkormányzattól. A zártkerti területeket érinti ez leginkább, a Terézia és az ahhoz
kapcsolódó részeket. Hárman kérelmeznek lemondást.
Kossa Lajos polgármester:
Elővásárlási joga van az önkormányzatnak ezen ingatlanok esetében. Kérem, hogy
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az 1914 hrsz-ú, a 2004 hrsz-ú és a 2946 hrsz-ú ingatlanok esetben az elővásárlási
jogról mondjunk le, mivel anyagi lehetőségeink sincsenek jelenleg, hogy zártkerti
ingatlanokat vásároljunk. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az elővásárlási
jogáról lemond, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
69/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Laura és Kiss Ágnes
8127 Aba, Vörösmarty utca 88. szám alatti lakosok, mint tulajdonosok
kérelmére úgy nyilatkozik, hogy az Aba Zártkert 1914-es helyrajzi számú, kivett:
szőlő és gazdasági épület megnevezésű, összességében 874 m2 területű,
ingatlan vonatkozásában - az önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási
joggal nem kíván élni és hozzájárul annak az ingatlan-nyilvántartásból való
törléséhez.
Felelős:
Nagy András Botond jegyző
Határidő:
folyamatos
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

70/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Sándor 8000
Székesfehérvár, Alvinci u. 34. szám alatti lakos, mint tulajdonos kérelmére úgy
nyilatkozik, hogy az Aba Zártkert 2004-es helyrajzi számú, kivett: lakóház,
udvar, szőlő és gyümölcsös megnevezésű, összességében 3258 m2 területű,
ingatlan vonatkozásában - az önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási
joggal nem kíván élni és hozzájárul annak az ingatlan-nyilvántartásból való
törléséhez.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
folyamatos

Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
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71/2013. (IX.26.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vaskó Ferenc 8127 Aba,
Dózsa György utca 123. szám alatti lakos és Bakucz Lászlóné 8000
Székesfehérvár Széchenyi u. 43. 1/70 szám alatti lakos, mint tulajdonosok
kérelmére úgy nyilatkozik, hogy az Aba Belterület 2946-os helyrajzi számú,
kivett: lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű összességében 8470 m 2
területű, ingatlan vonatkozásában - az önkormányzat javára bejegyzett
elővásárlási joggal nem kíván élni és hozzájárul annak az ingatlannyilvántartásból való törléséhez.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
folyamatos

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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