Iktatószám: P-2702-16/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. augusztus 30. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek György,
Németh László, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Pukliné Tündik Tünde
képviselő, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
1. Aba és Zwierzyniec partnerségi együttműködéséről szóló szerződés jóváhagyása
2. Az Aba Sámuel Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyása
3. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület - egyhangúlag - jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1. ABA ÉS ZWIERZYNIEC PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ
SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy az előző testületi ülésen tájékoztattam képviselőtársaimat, a Sárvíz Fúvószenekar tavaly és
idén is hivatalos volt Zwierzyniecbe egy fúvósfesztiválra. A két találkozó során többször is
beszélgettünk az ottani polgármesterrel és képviselőkkel, mindkét oldalról felmerült annak
lehetősége, hogy a létrejött kapcsolatot továbbfejlesztve a két település kössön partnertelepülési
szerződést. A szerződés szövegét magyar és lengyel nyelven megkapták képviselőtársaim, ugyanezt
a szerződést hagyja jóvá a zwierzynieci képviselő-testület is. Az Aba Napok megnyitóján, pénteken
szeretnénk hivatalosan aláírni, amelyen a polgármester úron, néhány képviselőn és a jegyző
asszonyon kívül az ottani fúvószenekar is vendégünk lesz. Zwierzyniecnek Soponyával is van
testvértelepülési szerződése, úgy ítéljük meg, hogy az abai szerződéssel a soponyai kapcsolatot is
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élőbbé tehetjük.
Zwierzyniecben kétszer is nagy szeretettel fogadták fúvószenekarunkat, egy nagyon szép természeti
környezetben található városról van szó, úgy gondolom, az oktatás és a kultúra területén is komoly
kapcsolat alakulhat ki a két település között.
Kasó László, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta a szerződést és egyöntetűen, örömmel döntött úgy, hogy támogatja annak
aláírását. Korábban is volt már Abának lengyel testvértelepülése, nagyon jó emlékeink fűződnek
hozzá, ezért is vettük örömmel ezt az új kapcsolatot. A bizottság egyhangúlag támogatja a
partnertelepülési szerződés megkötését.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Zwierzyniec városával kötendő testvér-települési szerződéssel, az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
126/2010. (VIII.30.) számú
Határozat
1. Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határozott, Zwierzyniec városával testvértelepülési szerződést köt.
2. Aba Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a testvér-települési
szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2010. szeptember 3.
2. AZ ABA SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK
JÓVÁHAGYÁSA
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
A pedagógiai program az iskola legfontosabb alapdokumentuma, a nevelés, oktatás ez alapján
folyik. TÁMOP-os pályázat keretében az iskola a kompetencia-alapú oktatás bevezetésére komoly
pénzösszeget nyert, és ebben előírták, hogy 2010. szeptember 1-ig át kell dolgozni az iskola
pedagógiai programját. Az átdolgozás megtörtént, egyrészt a pedagógiai programból, a neveléssel
kapcsolatos, másrészt a helyi tantervből, az oktatással kapcsolatos anyagokból áll ez a több mint
300 oldalas dokumentum. Tartalmazza a soponyai tagiskola, a soponyai művészeti iskola
pedagógiai programját, valamint az Életfa kompetencia programot. Nem volt előírás, hogy az iskola
szakértővel vizsgáltassa át a programot, de Szatmáriné Mályi Nóra, a TÁMOP pályázat mentora,
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aki egyben szakértő is, a programot áttanulmányozva a következőket állapította meg: A tartalommal
kapcsolatosan nincs korrigálási javaslatom. Van egy olyan benyomásom, hogy Mezőfi Józsefné
könyve az alapja a pedagógiai program szerkezetének, és ez kiváló alap. Impozáns a kompetenciás
táblázat is, jó volt a program elkészítésében részt vevő kollégák informáltsága, akik ismereteik
átadásával támogatták a dokumentum létrejöttét. A pedagógusok közreműködése a dokumentum
megszületésében nemcsak hasznos, hanem elvárt is.
Hozzátenném még, hogy az elmúlt időben több változás történt az oktatás területén, amelyeket már
átvezettünk a pedagógiai programba, ezek közül talán a legfontosabb, hogy újra lehet második
osztály I. félévétől osztályozni és a II. félév végén pedig buktatni is.
A pedagógiai programot megtárgyalta és elfogadta a nevelőtestület, az iskolaszék, a
diákönkormányzat, az oktatási bizottság. Ezek alapján kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el
az iskola pedagógiai programját.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta az iskola pedagógiai programját és a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Sámuel Általános Iskola pedagógiai programját az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
127/2010. (VIII.30.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésben foglalt
tartalommal az Aba Sámuel Általános Iskola Pedagógiai Programját elfogadja.
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
3. BEJELENTÉSEK
Kossa Lajos polgármester:
Korábban a testület jóváhagyta az "Aba 1990-2010. Ahogy a Fejér Megyei Hírlap látta" napirendi
pontot. Megkerestem Elekes András főszerkesztő urat, aki pozitívan fogadta kezdeményezésünket.
Megállapodtunk, hogy segítenek az anyag összeállításában és célszerű lenne könyv alakban is
megjelentetni. Az újság archívumából már kigyűjtötték az Abával és a Sárvíz kistérséggel
kapcsolatos valamennyi cikket. Ajánlatukban egy 144 oldalas könyv megjelentetését javasolják,
ennek szerkesztését, összeállítását vállalja a Hírlap, 2010. év végére készülne el. Arról kell
döntenünk, hogy mekkora példányszámban rendeljük meg, ennek függvényében változik az
előállítás költsége, amely 500 db esetén 480.000 Ft+áfa, 1.000 db-nál 570.000 Ft+áfa, 1.500 db
esetén 660.000 Ft+áfa.
Figyelembe véve, hogy Abán 1.700-1.800 család él, én az 1.000 db megrendelését tartom reálisnak.
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Az összeg visszajönne az önkormányzatnak, biztos vagyok benne, hogy a családok mintegy 1/3-a
meg fogja vásárolni a könyvet.
Farkas Károly képviselő:
Körülbelül 1.000 Ft/db eladási áron lenne meghirdetve?
Kossa Lajos polgármester:
Igen, a mai könyvpiacon ez egy nagyon kedvezményes ár lehetne. 200 példány maradhatna az
önkormányzatnak reprezentációs célra.
Főszerkesztő úr által küldött cikkek címlistája alapján egy nagyon jó és reális visszatekintés
készülhet az elmúlt 20 évről.
Bor József Dezső képviselő:
A sport rész is benne lesz?
Kossa Lajos polgármester:
Minden benne van, témakörönként lesz megszerkesztve, ezáltal jobban átláthatók majd az
összefüggések.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Fejér Megyei Hírlap ajánlatát a képviselő-testület elfogadja, és 1.000 db ot rendel meg a könyvből a megadott feltételeknek megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
128/2010. (VIII.30.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Fejér Megyei Hírlaptól megrendel
1000 db. könyvet, - mely Abáról és a Sárvíz térségről szóló cikkek gyűjteményét foglalja
magában - az árajánlatban szereplő 570.000,-Ft + ÁFA értékben.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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Németh László képviselő:
A telefontársaság emberei a Vörösmarty és Széchenyi utca sarkán két kutatóárkot ástak 4-5 nappal
ezelőtt, és azóta eltűntek. Szeretném, ha Aba Napokra nem maradna ott ez a gödör.
Kossa Lajos polgármester:
Intézkedni fogunk.
Pénteken a hivatalos megnyitó után a delegációk tagjaival találkozunk a Fórum Étteremben, minden
képviselőt szeretettel várunk erre az alkalomra.
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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