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Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 29-i nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Mercsek György,
Németh László, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné,
Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, Kasó László képviselőtársunk jelezte, hogy
később fog az ülésre megérkezni.
A napirendi pontok előtt Bor József Dezső szeretne szót kérni.
Bor József Dezső képviselő:
Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr, vendégeink! Nem tudom hallották-e, a mai nap folyamán
sajnos elhunyt Nagy Istvánné Kasó Piroska néni, aki 30 éven keresztül végezte a bodakajtori és az
abai általános iskolában a gyerekek nevelését és oktatását. Kérem, hogy egy perces néma felállással
adózzunk emlékének.
Kossa Lajos polgármester:
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

KÉK ÓCEÁN STRATÉGIA – ABA 2002-2016.
Itt állunk, mást nem tehetünk! – Aba – 2009. – A közösségek éve
Beszámoló az Abai Idősek Otthona működtetéséről
Az Abai Idősek Otthona bérleti szerződésének módosítása
A 2008. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlat jóváhagyása
Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetésére vonatkozó javaslat jóváhagyása
7.) Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
8.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetést érintő racionalizálási intézkedései
létszámleépítésre vonatkozó javaslatainak jóváhagyása
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9.) Bejelentések
10.)Agro-Aba Kft-vel kötendő adásvételi szerződés jóváhagyása (zárt ülés keretében)
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
1.) KÉK ÓCEÁN STRATÉGIA - ABA 2002-2016

Kossa Lajos polgármester:
Az elmúlt ülésen merült fel, de úgy gondolom, hogy egyébként is érdeklődésre tart számot nemcsak a
képviselő-testület, hanem a faluközösség egésze számára is, hogy az elmúlt években mennyi pénzt
fordítottunk fejlesztésekre, és mit tudtunk megvalósítani ezekből a forrásokból. Ezen kezdeményezés
kapcsán állítottam össze egy anyagot, amely a Kék Óceán Stratégia címet kapta, és amely 2002 és
2016 között próbálja meg összefoglalni azokat az eredményeket, amelyeket elértünk és azokat a
folyamatokat, amelyek mentén elérhetjük a kitűzött céljainkat. Most, amikor a település nagyon nehéz
helyzetben van, én bízom abban, hogy ez az anyag kellő fogódzót ad majd képviselőtársaimnak is és
a közösség valamennyi tagjának ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetből kivezető helyes utat megtaláljuk.
Úgy gondolom, hogy jó kiegészítője ez az anyag annak az átvilágítási anyagnak, amelyet szintén az
előző testületi ülésen tárgyalt meg a képviselő-testület és amely anyag észrevételeit, javaslatait
beépítettük a 2009. évi koncepciónkba is. Fogalmazhatnék úgy is, hogy az átvilágítási anyag annak
kapcsán vizsgálta át az önkormányzat gazdálkodását, tevékenységét az elmúlt évekre visszamenően,
hogy hogyan tudjuk a kiadásainkat csökkenteni, a bevételeinket növelni, illetve azt is vizsgálta az
anyag, hogy mire milyen módon költötte el az önkormányzat a költségvetése keretében
rendelkezésére álló forrásokat. Az anyag azokat a javaslatokat, korrekciókat tartalmazza, amelyeket
végre kell hajtanunk annak érdekében, hogy a költségvetés likviditási stabilitása helyreálljon. A Kék
Óceán Stratégia viszont abban próbál meg fogódzót adni a képviselő-testület számára, hogy
megkeressük azokat a jó stratégiai lépéseinket az elmúlt években, amelyek sikerekhez vezettek és
megpróbáljuk ezeket a jó stratégiai lépéseket magasabb szinten megismételni annak érdekében, hogy
további sikereket érjünk el. Azért, hogy mindenki számára érthető legyen, mit is jelent a Kék Óceán
Stratégia, szeretném felolvasni az anyag bevezetőjét, amely a következőképpen fogalmazza meg a
Kék Óceán Stratégia lényegét szembe állítva Newton tehetetlenségi törvényével "Egy nagy hajó
irányváltozásához hatalmas energia és idő kell. A Kék Óceán Stratégia ezzel szemben nem a jövő,
hanem a jelen alkalmazásai körül vesznek bennünket, azonnal és közvetlenül alkalmazható
felismerésről van szó. Ez az anyag mindazoknak készült, akik tartalmasabbá teszik az életünket. A hit,
a tudás, és az összefogás az alapja az abai útnak, amelyen 2002-ben indultunk el. Közös szellemi
utazásba vágtunk, amely a barátságról, lojalitásról és az egymásban való hitről szól, egy olyan
utazásba, amely gazdagabbá teszi életünket, szebbé világunkat és elvezet a kék óceánok
megteremtéséhez. Könnyű utazás nem létezik, ahogy olyan barátság sem, amely csupa vidám együtt
töltött pillanatból állna. Elképzeléseink nem azoknak szólnak, akik csupán el vannak valahogy az
élettel, és céljuk nem több a puszta túlélésnél. Utunk nem könnyű, de megéri végig menni rajta.
Tudnunk kell, ahogy nincsenek minden időben kiváló vállalatok, úgy nincsenek folyamatosan kiváló
közösségek sem. Ahogy saját botladozásokkal teli utunkon is láttuk, mi valamennyien, akár a
vállalatok, pályafutásunk során csinálunk okos dolgokat, meg kevésbé okosakat is. Eredményeink
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minőségének javításához az szükséges, hogy megvizsgáljuk mit tettünk, ami pozitív fordulatot hozott
az életünkben, és megértsük, miként tudnánk azt a dolgot szisztematikusan megismételni. Ezek az
okos stratégiai lépések, és az igazán jelentős kulcsfontosságú stratégiai lépés vezet el a kék óceánok
megteremtéséhez. A Kék Óceán Stratégia arra ösztönöz bennünket, hogy törjünk ki a véres
versengés vörös óceánjából úgy, hogy a versenytől még érintetlen térségeket teremtünk. A Kék
Óceán Stratégia által, olyan szigetekre bukkantunk és bukkanhatunk, ahol még nincs senki, ahol még
kék az óceán, és nem véreznek el céljaink a költségcsökkentés csapdáiban. Persze amint megtaláltunk
egy kék óceánt, egyben biztosak is lehetünk abban, hogy már többen tempóznak felénk. Nincs sok
időnk, de a lépéselőny éppen elég, mire ide érnek, mi már megint új vizeken hajózunk. A kék óceán
sarokköve az érték innováció, amelynek szerves vele járója a hatékony költséggazdálkodás. Ezek után
pedig lesz miből tervezni tovább. A kék óceánok kínálta lehetőségek itt vannak előttünk Abán,
bizakodás, elkötelezettség kell és indulhatunk is tovább.
Az anyag első része néhány részlet a korábbi képviselő-testületi ülésekből, azt a címet kapta ez a
fejezet, hogy a kezdet, az út, amelyen elindultunk, 2002-ben kezdődött és reményeink szerint 2016ban fog a település életében ez jelentős korszak lezárulni. Természetesen úgy, hogy az élet nem áll
meg, tovább fog menni, végül is a 2002-ben kitűzött célokat eredendően 3 választási ciklusra
terveztük megvalósítani, szorosan hozzá igazítva az Európai Unió 2007-2013 közötti fejlesztési
időszaka nyújtotta lehetőségeihez, és a 2016-os dátum azért szerepel az anyagban ugyanis a 2013-as
fejlesztési évvel lezáruló európai uniós ciklus pályázati pénzeinek felhasználása 2015-ben fog
befejeződni, tehát gyakorlatilag ehhez igazodva állunk most egy 14 éves időszak felénél. A 2002-es
jegyzőkönyvekből bekerült az anyagba a képviselő-testület 2002. november 4-i alakuló ülésének a
részlete, a polgármesteri székfoglalóval, az alpolgármesterek megválasztásáról illetve Aba intelligens
várossá válási stratégiájának jóváhagyásáról szóló napirenddel. Úgy gondolom, hogy aki végigolvasta,
az jól érzékelheti, hogy az akkor kitűzött célok helyesek voltak, és úgy gondolom, hogy időarányosan
sikerült teljesíteni azokat a célokat, amelyeket 2002-ben kitűztünk magunk elé. A következő részlet,
amely bekerült az anyagba, az önkormányzat és intézményei 2003. évi költségvetési koncepciójának
indoklása. Ezt az anyagot azért tartottam fontosnak, hogy bekerüljön, ugyanis ez bizonyos
értelemben 2002. évet megelőző időszakot is összefoglalja, amelyből jól látható képviselőtársaim
számára is, hogy már 2002 előtt is nagyon komoly összegeket sikerült a településnek pályázati
források által fejlesztésekre fordítani, és ebből az indoklásból az is látszik, hogy az a likviditási
probléma, amely 2008-ban igen látványosan jelent meg a településünk életében, gyakorlatilag már
hosszú évek óta végig húzódik az önkormányzat életében, történetében. Gyakorlatilag 2002-ben is
szerepeltek már azok a külső okok is az anyagban, amelyekből, most már azért azt hiszem, az is jól is
látszik, hogy Aba nem egyedüli helyzetben van az országban, hanem ez egy igen komoly általános
önkormányzati válság, amely nagy részben a külső források beszűkölésének, másrészt pedig annak a
fejlesztési szükségszerűségnek köszönhető, amely minden önkormányzat életében az európai uniós
források megjelenésével nagyon erőteljesen jelent meg. A következő anyag, amely szerepel az
összeállításban, és ezt tartom talán a legfontosabbnak, a 2004. évi költségvetési terv beterjesztésének
szóbeli indoklása, illetve a szóbeli indoklásnak volt egy írásban is összeállított vázlata. Az anyagból jól
látszik, hogy 2004-ben milyen nagy projekteket terveztünk, milyen bevételi forrásokból kívántuk
megvalósítani, milyen szellemi és lelki környezetben kívántuk megvalósítani ezeket a fejlesztéseket.
Ez volt a kiinduló pontja annak a 2004. szeptember 23-i falugyűlésnek, ahol részletesen ismertettük a
résztvevőkkel a következő évek fejlesztési elképzeléseit, programjait és ennek a falugyűlésnek az
előkészítéséről szóló jegyzőkönyvi részlet is szerepel az anyagban. Ha a 2004-es költségvetés
előterjesztésében képviselőtársaim megnézik, hogy milyen fejlesztéseket terveztünk a választási ciklus
végéig, akkor jól látható az eredményekből, hogy szinte 100%-osan vagy azon túl sikerült
megvalósítani az elképzeléseinket, céljainkat. Jól látszik ez abból a 10 nagy projektből is, amely akkor
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felsorolásra került és a testület is elfogadta, hogy ha időarányosan nézzük, akkor ezek a fejlesztési
elképzelések jelentős mértékben túlteljesültek.
A következő fejezet nagyon fontos része az anyagnak, ez tartalmazza a 2002-2008. között
végrehajtott fejlesztéseket, beruházásokat, számszerűen és tételesen is megnevezve. A számok azt
hiszem, magukért beszélnek, 2002-2008. között Aba Nagyközség Önkormányzata 7.575.638.000 Ft
értékű fejlesztést hajtott végre, ehhez 4. 044.430.000 Ft támogatást nyertünk és 3.531.208.000 Ft-ot
biztosított az önkormányzat, természetesen különböző forrásokból, lehetőségekből ezekhez a
fejlesztésekhez. A terveket és megvalósítási tanulmányokat, amelyeket elkészíttettünk, tételesen
kigyűjtöttük képviselőtársaim számára. Táblázatba foglalva szerepel valamennyi esetben az is, hogy
mennyi támogatást nyertünk és mennyi önerőt biztosítottunk ezen fejlesztésekhez. Ugyanígy a
fejlesztések is tételesen felsorolva szerepelnek, természetesen különböző ingatlan vásárlásokról is,
amelyek fejlesztésekhez kapcsolódtak, kimutatásokat készítettünk. A számok, úgy gondolom,
imponálóak, de azt is meg kell kérdeznünk, hogy ezen fejlesztések által hogyan javult az életminőség
Abán. A 3. fejezete az anyagnak azt a címet kapta: a fejlesztések által létrehozott kék óceánok.
Megítélésem szerint olyan fejlesztések és olyan programok jöttek létre Abán, amelyek nemcsak az itt
élők, hanem a kistérségben élők számára is nagyon komoly életminőség javulást hoztak, és ezek azok
a stratégiai programok, amelyek megítélésem szerint, Aba számára a kék óceánokat jelentik, azokat a
jó stratégiai döntéseket, amelyeket újra és újra meg kell ismételnünk annak érdekében, hogy tovább
tudjunk haladni a kijelölt utunkon. Melyek ezek a kék óceánok, amelyeket én felsoroltam? 18 ilyen
program illetve fejlesztés szerepel az anyagban, és biztosan lesz még kiegészítés is, hiszen biztosan
vannak olyan programok, amelyek kimaradtak ebből az anyagból. A 18 program a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Alba Airport fejlesztési program (repülőtér és ipari park fejlesztés)
Sárvíz Technológiai Park fejlesztési program
Dél Kapuja fejlesztési program
Életiskola fejlesztési program
Sárvíz Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Sárvíz Kistérségi Közigazgatási Szolgáltató Központ
- Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet
- Okmányiroda
- Falugazdász szolgálat
- Sárvíz KHT.
- Helyi Vidékfejlesztési Iroda
- Gazdálkodói Információs Szolgálat: Fejér Megyei Agrárkamara Tanácsadó Irodája
- Új Magyarország Ügyfélszolgálati Pont
- E.ON Ügyfélszolgálat
Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás
ETALONSPORT fejlesztési program
Mezőföldi Építőipari Klaszter és Vállalkozói Ház
Kistérségi Információs Rendszer (szélessávú hálózat)
Kistérségi orvosi ügyelet és járóbeteg szakellátó központ
Megújuló energiaforrások hasznosítása
Abai Társadalmi Szerződés és Abai Magisztrátus
Teleház - Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület
ABA NAPOK
Lakóvár
Leader Közösség
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18. Fenntartható vízgazdálkodás fejlesztési program
Több olyen mellékletet is tartalmaz az anyag, amelyek az egyes programokhoz próbálnak a képviselőtestület és valamennyi érdeklődő számára támpontot adni, melyek is a kék óceán program belső
tartalmai.
Az úgynevezett Élet Iskola Fejlesztési Programhoz csatoltuk az Élet Iskola Programiroda működési
tervét, az Életfa Programot, a népművészetre, néphagyományokra alapozott vidéki nevelési, oktatási
modell kialakítása az általános iskolában elképzelést, a Magyar fa - a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény a hagyományőrzés és érték teremtés útján programot. Az Égig érő fa szerves magyar műveltségre alapozott nevelési oktatási modell a vidéki gimnáziumban, az Élet
iskolája - alternatív gimnázium Abán, az Élet Iskola Abán - látogatás az abai gimnáziumban és
kollégiumban, az Ilyen még nem volt, gimnáziumot alapított egy fejér megyei falu cikkeket, amelyek
az elmúlt időszakban jelentek meg a gimnáziumról. Szerepel még az anyagban a Hazatalálás
Alapítvány szándéknyilatkozata valamint Szilasi György levele a gimnázium tevékenységéről.
A Sárvíz Kistérségi Szociális Szolgáltató Központhoz csatoltuk az Idősek Otthona működtetéséről
szóló beszámolót illetve részben ide tartozik a beszámoló a kistérségi szociális szolgáltató központ
szakmai munkájáról és gazdálkodásáról a Sárvíz kistérségben. A Sárvíz Kht. által elért eredmények is,
úgy gondolom, azt bizonyítják, hogy érdemes volt annak idején létrehozni a céget, hiszen nagyon
komoly munkát végzett az elmúlt években, nagyon sok pályázatot készítettek és látszik az anyagon is,
hogy már konkrét pályázatokon különböző eszközöket is nyertek a kistérség számára. A Sárvíz
Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéhez kapcsolódóan több anyagot is csatoltunk. Az első a
Sárvíz kistérségi fejlesztési projektek 2004-2008 között címet viseli. Ez egy központilag elkészített
statisztikai anyag arról, hogy a kistérségben milyen értékű fejlesztések valósultak meg 2004-2008
között. A számok, azt hiszem, önmagukért beszélnek. Az anyagban valamennyi olyan pályázat benne
van, amelyek az önkormányzatok, a kistérség, az intézmények, magánszemélyek, vállalkozók által
elnyert támogatások. 2004-2008. között hazai forrásokból a Sárvíz kistérség 127 fejlesztési programra
3.174.182.000 Ft-ot nyert, ebből 5.000.230.038 Ft összértékű fejlesztési program valósult meg.
A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 2004-2008. között további 39 fejlesztési program 779.806.000
Ft támogatást nyert, összességében 1.106.089.000 Ft összértékű beruházás valósult meg.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007-2008-as években további 5 projekthez
307.018.000 Ft-ot nyertünk el, 525.779.000 Ft összértékű beruházás valósult meg ezáltal,
természetesen itt részben vannak átfedések az abai fejlesztésekkel. Jól látszik, hogy jelentős mértékű,
azt hiszem, nyugodtan ki lehet azt jelenteni, hogy példa nélkül álló fejlesztési forrás lehetőség az,
amely az elmúlt években a kistérség önkormányzatai, intézményei, vállalkozói számára rendelkezésre
állt. A következő anyag mutatja be a többcélú kistérségi társulás fejlesztéseit, valamint egy tételes
kimutatás szerepel a társulás által elkészített stratégiai tervekből, mellékeltük az AVOP Leader +
támogatási keretszerződést, amely által 100 millió Ft támogatási összeg megpályáztatására volt
lehetőségére a kistérségnek. Szerepel az anyagok között a kistérségi nevelési tanácsadó és egységes
pedagógiai szakszolgálat alapító okirata, amely új intézményként kezdte meg a működését
nemrégiben a kistérségben. A beszámoló a kistérségi szociális szolgáltató központ szakmai
munkájáról és gazdálkodásáról szintén annak bizonyítéka, hogy olyan új intézmény jött létre a
kistérségben, amely sikeresen végzi a tevékenységét és ezen intézmények is éves szinten 100 millió
forint nagyságrendű, a működéshez szükséges plusz forrásokat biztosítanak a kistérségen keresztül a
helyi önkormányzati feladatok ellátásához. A Sárvíz Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet munkájáról
szóló beszámoló szintén egy fontos adaléka annak a szolgáltatásnak, amely az abai Zöld Házon
keresztül biztosított a kistérségben. Következő a Sárvíz kistérségben működő családi napközi hálózat
működtetéséről szóló beszámoló. Szintén egy nagyon friss új intézményről van szó a
kistérségünkben, több településünkön nagy sikerrel működik, és ezt is önerő nélkül, plusz állami
támogatásokból illetve az azt igénylők befizetéseiből tudjuk működtetni. Szerepel továbbá az anyagok
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között a szakmai beszámoló a kistérségi logopédiai ellátásról. Ez a szolgáltatás is a kistérségen
keresztül, a kistérségi szolgáltatáshoz nyújtott állami támogatáson keresztül valósul meg a kistérség
településein. A Sárvíz Óvodaszövetség és a Sárvíz Iskolaszövetség tájékoztatója, beszámolója is
szerepel az anyagok között. A két szövetség nagyon komoly szerepet tölt be az óvodák, iskolák,
oktatási, nevelési intézmények együttműködésében, és úgy gondolom, hogy az itt folyó
együttgondolkodásnak, az itt folyó munkának is köszönhető az a sok siker, amely az egyre szorosabb
együttműködésben mutatkozik meg a kistérség intézményei között, amely szintén 100 millió forintos
nagyságrendben biztosít plusz forrásokat az intézmények működtetéséhez a kistérségen keresztül.
Ugyanilyen fontos programunk az Aba- Soponya Intézményfenntartó Társulás, amelyben az abai
iskola, óvoda, illetve a soponyai iskola és óvoda társulásán keresztül nagyon jó szakmai
együttműködés alakult ki az intézmények között, és hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon komoly
plusz normatív támogatást kapunk általa. A Sárvíz Területfejlesztési Társulás által végrehajtott
programok is szerepelnek az anyagban – a Sárvíz Területfejlesztési Társulás volt az elődje a Sárvíz
Többcélú Kistérségi Társulásnak –, és itt is elmondható az, hogy a területfejlesztési társulás sikeres
munkája volt az egyik nagyon fontos eleme annak, hogy 2004. január 1-jétől önálló kistérséggé
válhatott a Sárvíz kistérség. Szerepel még egy támogatási szerződés a szélessávú hálózat létrehozására,
amelyet szintén önerő nélkül sikerült megvalósítanunk. A Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztató azt bizonyíthatja képviselőtársaim számára, hogy egy civil szervezet
is milyen komoly tevékenységet folytathat Aba életében és most már elmondhatjuk azt, hogy egy abai
civil szervezet nagyon komoly szerepet játszik a Leader program megvalósításában, amely program
ma már nemcsak a Sárvíz kistérséget öleli fel, hanem a Székesfehérvári kistérség, valamint a
Sárbogárdi kistérség településeit is. Az utolsó program vagy tájékoztató, amelyet mellékeltem az
anyaghoz, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. október 31-i határozata a SédNádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja és területfejlesztési programja kiemelt projektről. Ez is egy
fontos adalék ahhoz, hogy érdemes dolgozni, még ha néha kicsit később is érnek be az eredmények.
A mellékelt anyag kapcsán is emlékeztetném képviselőtársaimat arra, hogy annak idején ezt a
programot a Sárvíz kistérségből indítottuk el és miután a Vízügyi Igazgatóság is felkarolta, lett belőle
kiemelt projekt, és most, néhány év után jutottunk el odáig, hogy megszületett az a tanácsi döntés is,
amely eredményeképpen kiemelt projektként ebben az évben elkezdődhet több milliárd forintos
támogatással a program megvalósítása, amelynek természetesen lesz kistérségi kihatása is.
Az anyag 4. részében néhány cikket illetve anyagot csatoltam mellékletként a továbblépéshez,
amelyek úgy gondolom, szintén fontos gondolatokat tartalmaznak, amely gondolatok
megfontolásával, figyelembe vételével jó döntéseket hozhatunk majd annak érdekében, hogy úgy
állítsuk helyre a költségvetés likviditását, hogy ne éljük fel a közösség jövőjét.
Azt hiszem, hogy ezek a cikkek, amelyek komoly szerzők munkái, meg is erősíthetnek bennünket
abban, hogy jó úton járunk, és hogy ezen az úton érdemes továbbhaladnunk. Az első cikk a válság
dicsérete címet viseli, Lányi András írta, néhány gondolatot szeretnék belőle kiemelni: A válság
mondván fogalom, 18. század előtt szinte kizárólag az orvosi nyelvben használták. Ott viszont
gyakran, hiszen a krízis a beteg állapotának kétséges kimenetelére utalt, arra a fordulópontra, mikor
vagy meggyógyult, vagy meghalt. Thomas Pain az elsők között alkalmazta a politika világára 1776ban megjelent írásgyűjteményének címében. A mű első mondata így hangzik: Olyan időket élünk,
amelyek próbára teszik az ember lelkét, vagyis a válság elsősorban a lélek és a jellem próbája, nem a
pénztárcáé. A válság idején a nevelésbe és a kultúrába érdemes fektetni, ettől várható a legnagyobb és
a legtovább tartó haszon. Valójában a válság fogalmát kellene a válság hatására átértelmezni, a válság
valójában az emberi élet sorsszerű jelensége, nem az a leegyszerűsített marxista tétel, miszerint
minden a gazdaságtól függ. A modern embernek ideje volna szembenéznie önmagával és nem a
tőzsdei jelentéseket bújni, erkölcsi kérdéseit moralizálással letudni, a nevelést oktatási szakpolitikával
helyettesíteni, a természetet pedig a jólét forrásának tekinteni.
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A válság jó, mert rávezet bennünket arra, hogy hogyan használjuk a józan eszünket, utasítsuk el az
elvont fogalmakat – demokrácia, egyenlőség, társadalmi igazságosság, tolerancia – fegyverként
használókat. A tapasztalatainknak és az előző nemzedékek bölcsességének higgyünk, és leginkább
azokat vessük meg, akik rosszindulatúak és gonoszak. A válság valójában üres fogalom, csupán egy
értelmezési keretet erősít, holott éppen az értelmezési keret okozza a bajainkat. Elsősorban a
léleknek, a rendbe vetett hitnek, és a jóindulatnak kell erősnek lenni, nem a fogyasztási indexnek. A
másik cikk, amelyet mellékeltem, a boldogság lista végén címet viseli. Nock Máriával készült interjú,
aki a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgató-helyettese, és
abból az apropóból készült ez az interjú vele, hogy nemrég jelent meg A magyar lelki állapot 2008
című tanulmányi kötete. A következőket mondja, amely úgy ítélem meg, hogy szintén rímel az
előzőekben elhangzottakkal: mi hiába írjuk le, hogy évente 10000-rel több férfi hal meg, mint 1960ban, senkit nem érdekel, pedig megelőzhetők a tragédiák, segíthetnének ebben a civil szervezetek is,
mert akik efféle közösségekhez tartoznak, azok bizonyíthatón sokkal jobb lelki állapotban vannak.
Még az internet is lehet védő faktora a kapcsolatoknak. A politikusoknak nem csak azzal kellene
foglalkozniuk, hogy mi lesz a GDP-vel, hanem azzal is, hogy egészségesebb személyiségű emberek
éljenek itt. Kapaszkodót nyújtani a leszakadóknak, felzárkóztató programokkal támogatni a hátrányos
helyzetű gyermekeket, hogy ne úgy kezdjék az iskolát, hogy ők eleve esélytelenek, így ugyanis
törvényszerűen válnak depresszióssá vagy deviánssá. Az egymás iránti bizalom erősödne, azzal a
társadalmi tőke nőne, az a gazdasági fejlődésre is pozitívan hatna, és ez nemcsak pénz, hanem
szemlélet kérdése is. Vekerdi Tamás két könyvéből vett részletek - gyerekek, óvodák, iskolák - szintén
olyan, nagyon fontos és nagyon komoly elismert szakember által papírra vetett gondolatok, amelyek
úgy gondolom, megerősíthetnek bennünket abban, hogy az az oktatási, nevelési rendszer, amelynek
kialakításán és kiteljesítésén fáradozunk Abán, a legjobb módja annak, hogy egészséges felnőtteket
neveljünk az abai gyermekekből. Azok a pályázati felhívások, amelyek bekerültek még az anyagba, a
Társadalmi Megújulás Operatív Program által kiírt pályázati lehetőségek. Ezekről a pályázatokról volt
már szó az előző testületi üléseken, melyek keretében pályázni szeretnénk az előzőekben felvázolt
célok hitelesítése érdekében. 100%-os támogatásokat nyerhetnek el az oktatási nevelési
intézményeink, a szociális területen dolgozó intézményeink valamint a Kultúr Közösségi Ház. Még
két cikk van, amelyet azért tartottam fontosnak, hogy bekerüljön ebbe az anyagba, hogy
képviselőtársaimnak illetve a közösség tagjainak is legyen rálátása arra, hogy azokat az eredményeket,
amelyeket elértünk az elmúlt időszakban, azokat a problémáinkat, bajainkat, amelyeket próbálunk
most orvosolni, milyen környezetben kellett megélnünk, mind a sikereinket, mind a kudarcainkat. Az
egyik cikk a HVG-ben jelent meg, Humán erőforrás - elpályázott önkormányzatok a címe, amely
arról szól, hogy több tucat önkormányzat hogyan járt egyelőre legalábbis pórul, akik
szennyvízhálózatot illetve szennyvíztisztító telepet szeretnének építeni. A cikkből kiderül, hogy a
rendelkezésünkre álló európai uniós források igen szűkösek. A még kiépítetlen területeket figyelembe
véve sokkal nagyobbak az igények, mint amelyet ki tudnak elégíteni, ezért részben kormányzati
kezdeményezésre, Brüsszeli közvetlen forrásokban reménykedve ezek az önkormányzatok olyan útra
léptek, amely úgy tűnik nem járható. Ez igazából csak arra egy adalék, hogy ma
szennyvízberuházáshoz forrásokhoz jutni igen nehéz. A másik fontos adalék a beruházásunkhoz –
amely úgy gondolom, szintén erősítheti azt, hogy bár nagyon nehézkesen és sok problémával, de meg
fog épülni a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep – a másik út, amely arról szólhatott volna és
sokkal probléma menetesebben, sokkal kevesebb feszültséggel valósulhatott volna meg a beruházás,
melyről már többször volt szó, ha csak az egyes ütemet építjük meg, amelyre a támogatást kaptuk,
hasonlóan azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek csökkentett támogatást kaptak annak idején, és
csak az egyes ütemet valósították meg a pályázatnak megfelelően. Ezek az önkormányzatok a kettes
ütemhez kaptak már támogatási igérvényt európai uniós forrásokból, de ebből majd csak valamikor
2012-2013-ban várható a beruházás tényleges befejezése. Az utolsó cikk, amely úgy gondolom,
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fontos lehet a számunkra, szintén a HVG-ben jelent meg, Távolságtartás a címe, mérlegen az I.
Nemzeti Fejlesztési Terv. A cikk összegzi a 2004-2006-ban rendelkezésre álló európai uniós források
felhasználásának a tapasztalatait, amelynek a lényege a következő: a 2004 és 2006 közötti fejlesztési
periódus tavaly év végén esedékes végső szakasza zárásakor kiderült, hogy Magyarország minden
uniós centet felhasznált, a foglalkoztatás mégsem javult,a régiók közti különbségek pedig nőttek. A
cikk részletezi azt, hogy az igazán hátrányos helyzetű települések arányaiban nagyon kevés forráshoz
jutottak, és Budapest, valamint a megyei jogú városok igazából elvitték a források jelentős részét.
Nem értük el tehát a Nemzeti Fejlesztési Terv által kitűzött célokat, nemhogy csökkentek volna a
különbségek, hanem tovább nőttek a hátrányos helyzetű térségek esetében. Úgy gondolom, hogy egy
ilyen összegzés után még inkább elgondolkoztatóak azok a tények, amelyek a számokban és
tartalmakban is megjelentek az anyagban a Sárvíz kistérség számára. Sajnos az utóbbi időben a
feszültségek és a problémák miatt hajlamosak vagyunk átértékelni és elfelejteni az elmúlt évek
eredményeit. A számok, a statisztika és az elért eredmények általi tartalmak egyértelműen azt
bizonyítják, hogy egy egészen kivételes, sikeres időszak áll mögöttünk és az a likviditási válság, amely
kialakult Abán, gyakorlatilag fél évvel előzte meg azt a válságot, amely egyértelművé és világossá
tehette valamennyiünk számára, hogy ez nem egyedi helyzet, hanem az ország önkormányzatai
vannak nagyon súlyos helyzetben, és a válság ezt a helyzetet tovább súlyosbította. Úgy ítélem meg,
hogy ez a törés, amely nálunk fél évvel korábban következett be, most bizonyos szempontból
előnyünkre is válhat. A mai testületi ülésen már több olyan napirendet tárgyalunk, amely részben az
átvilágítási anyag javaslatait kívánja a gyakorlatba átültetni, részben ennek a stratégiának a mentén
javasol a képviselő-testület számára további lépéseket és hozzá kell azt is tennem, hogy végre azt is
elmondhatjuk, hogy a háttérben olyan tárgyalások és egyeztetések folynak, amelyek valóban komoly
lehetőségeket adnak az abai önkormányzat számára annak érdekében, hogy a költségeit csökkenteni,
a bevételeit növelni tudja, illetve új tartalmakat tudjunk létrehozni az elkövetkezendő időszakban,
mondhatnám azt is, hogy új kék óceánokat. A kiút ma már látszik, ha következetesen, higgadtan
végigmegyünk az úton, akkor meggyőződésem, hogy néhány hónapon belül az önkormányzat
helyzete stabilizálódik, és oly módon stabilizálódhat hogy a jövő stratégiai elképzelései újra világosan
meg fognak jelenni a település és a kistérség lakói előtt, és ha korrekciós módon is, de a tervbe vett
elképzeléseink közül továbbiakat is el tudunk kezdeni, meg tudjuk valósítani. Ehhez kérem mind
képviselőtársaim, mind pedig az egész közösség jóindulatú, pozitív hozzáállását. Azért is kérem, mert
tudom, hogy a jelenlegi helyzet feszültségekkel terhes, de a szennyvízberuházásból, az utak
állapotából, az önkormányzat likviditási helyzetéből adódó feszültségeket csak akkor tudjuk
leküzdeni, ha az ebből az anyagból sugárzó szemléletet magunkévá tudjuk tenni és komolyan
megpróbáljuk megtenni azokat a lépéseket, intézkedéseket, amelyek a két anyagból eredően előttünk
állnak. Szeretném képviselőtársaim segítségét, támogatását kérni a mai ülésen és az elkövetkezendő
üléseken egyaránt. Úgy gondolom, hogy ez az anyag alkalmas lehet arra is, hogy annak a grémiumnak,
a magisztrátusnak, amelynek nagyon fontos feladatot szántunk, tényekkel tudjuk bemutatni azt a
helyzetet, amiben vagyunk, a múltat illetve a jövőbe vezető utakat, és azokat a pontokat, amelyekkel a
magisztrátus tudja segíteni majd 2009-ben a képviselő-testület munkáját. Ennyivel szerettem volna
kiegészíteni szóban az anyagot, azért is, mert akik csak a napirendi pont címét látták, a tévén
keresztül már megismerhessék, hogy mit takar a Kék Óceán Stratégia. Szeretném, ha ezt minél
többen elolvasnák, és minél többen érdemesnek tartanák arra, hogy a benne szereplő adatokat,
tényeket, anyagokat megismerjék, ezért a könyvtárban is el fogjuk helyezni.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kasó László az ülésre megérkezett.
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2.) Itt állunk, mást nem tehetünk! – Aba – 2009 – A közösségek éve

Kossa Lajos polgármester:
Amikor a képviselő-testület megbízta Fábián Juditot a Kultúr Közösségi Ház vezetésével,
működtetésével azt a kérést tolmácsolta felé, hogy a 2009. évi közösségi kulturális programok
összeállításában kérje ki a civil szervezetek, a magisztrátus és a közösségi életben meghatározó
szerepet betöltő személyek véleményét. Ez megtörtént és örömteli az, hogy nagy sokan jeleztek
vissza. Átadom a szót Fábián Juditnak, kérem röviden tájékoztassa a testületet az elmúlt hetek
eseményeiről illetve, hogy milyen eredménnyel zárult a véleménykérés.
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház mb. vezetője:
Amikor a képviselő-testület megbízott a Kultúr Közösségi Ház vezetésével, akkor azt a feladatot
kaptam, hogy állítsam össze a 2009. évi közösségi programot az említett szervezetek bevonásával.
Ahogy hallgattam a válságról szóló idézetet, eszembe jutott, hogy ennek a válságnak pozitív
kicsengése is lehet. Idáig az ilyen közösségi kulturális programokat általában ugye egyedül vagy
néhány emberrel szokták összeállítani, most viszont segítséget kértünk az intézmények vezetőitől, az
egyesületek vezetőitől, magisztrátustól, magánszemélyektől. Nagy öröm az, hogy szinte minden
helyről érkezett vissza javaslat és a javaslatok száma kb. 200 körül van. Véleményem szerint
mindegyik javaslat nagyon értékes, hiszen akik leírták, foglalkoztak azzal, hogy minél jobb legyen a
település közössége és kultúrája. A közösségek évének neveztük el 2009-et, ami annak is köszönhető,
hogy a javaslatok beérkezése során felhívták figyelmünket arra is, például a Joli néni, hogy Aba 675
éves. Az újévi gálát követően, amikor a fiatalok még éjfélig ott maradtak beszélgetni a Kultúr
Közösségi Házban, mert arra volt igényük, akkor a fúvószenekar tagjai közül Filotás Péter és néhány
fiatal szintén jelezte, hogy szeretnék megünnepelni azt, hogy a Sárvíz Fúvószenekar 15 éve alakult, és
szeretnének egy koncertet is adni. Ők hívták fel a figyelmet arra is, hogy a zenepavilon nincs
kihasználva és szeretnének például nyáron, ugyanúgy, mint a Zichy ligetben, koncerteket szervezni.
Úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, amikor fiataloktól ilyen ötleteket hallunk. Panni néni javasolta,
hogy szeretnék megünnepelni az abai Pávakör és Citerazenekar megalakulásának 15 éves évfordulóját
egy Sárvíz Kistérségi Népzenei Találkozóval. Beírhatnánk a közösségek éve papírra vagy
programtervezetbe azt is, hogy 5 éve kezdeményeztük az Abai Társadalmi Szerződést, illetve nagyon
sok információt ad a Sárvíz Televízió is, ami pedig 10 éve alakult. Véleményem szerint az is egy jó
dolog, hogy újra megalakul a baba-mama klub, hiszen nem küldtünk ki külön papírt a védőnőknek,
hanem ők kerestek meg ezzel az igénnyel, és be is adták a javaslatokat. Fontosnak tartom az egész évi
program megszervezésében azt, hogy a javaslatokat olvassuk el. Nagyon sok olyan programjavaslat
van, amit pénz nélkül, összefogással meg lehet valósítani. Fontosnak tartom azt is, hogy ne csak a
jelennel foglalkozunk ezekben a programokban, hanem a múlttal is, hiszen annak a településnek van véleményem szerint - jövője, amelynek van múltja is. Abának igenis van múltja, amelyet bemutatunk
majd a februári A Kultúráért és Közösségi Díj átadásakor, ahol a programok között szerepel majd a
katolikus és református egyházak története, illetve a régi színjátszó körök története is. Az is a
közösség összefogását mutatja, hogy nem úgy fog zajlani a rendezvény, hogy egy kívülálló elmondja
ezeket a történeteket, hanem felkértem azokat az embereket, akik akkor részt vettek ezekben az
eseményekben, hogy ők mondják el, hogyan történt a színjátszó kör szervezése, a katolikus lányegylet
mit tett, milyen közösségi programok voltak a református egyháznál. Nagyon értékesnek tartom
ezeket a javaslatokat, és az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével beszéltünk arról is, hogy akár
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egy évre előre össze lehet állítani ezeket a programokat, de mindenképpen szükség lesz egy
kéthavonkénti gyűlésre, hogy tényleg megfelelő színvonalon össze tudjuk állítani ezeket a
programokat. Úgy gondolom, hogy rengeteg segítséget fogunk kapni.
Kossa Lajos polgármester:
Kiegészíteném annyival, hogy Fejér megye idén ezeréves, illetve 15 éves a Sárvíz Szövetség. 15 évvel
ezelőtt írta alá a 4 település - Aba, Káloz, Sárkeresztúr és Soponya - az első Sárvíz-szerződést, és 15
éves a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is. Úgy gondolom, hogy a beérkezett javaslatok
alapján ezeket az évfordulókat is figyelembe kell venni, és látva az aktivitást, azt hiszem, hogy igen
gazdag és szép kulturális és közösségi év elé nézhet Aba annak ellenére, hogy az eddigiekhez képest a
forrásaink szűkösebbek lesznek. Szeretném kérni, hogy képviselőtársaim is támogassák ezt a
folyamatot, ami elindult a Kultúr Közösségi Ház keretein belül.
Fábián Judittól pedig azt kérem, hogy következő lépésként hívja össze azokat az embereket, akik a
javaslatokat felvetették és alakítsuk ki a végleges programtervezetet 2009. évre vonatkozóan a
szervezésért tenni akaró, tenni tudó szervezetekkel, személyekkel együtt. Azt hiszem, hogy ezek a
programok nagyon komoly lelki erőt adhatnak az egyéb problémáink megoldásában is. Azt a mottót,
amelyet választottunk és a közösségi ház vezetőjével, valamint alpolgármester asszonnyal közösen,
szeretnénk tisztelettel minden abai figyelmébe ajánlani, és szeretnénk, hogyha ez a mottó
végigkísérné a 2009. év közösségi kulturális eseményeit, ünnepeit. A rítusok, hagyományok,
szertartások, népszokások roppant értékkel bírnak, jelzések, amelyek hangsúlyozzák egy közösség
jelenlétét a világban és kötőanyagokat, amelyek az adott közösség kultúrájának összetartásával
biztosítják a jelenlétét. Minden kultúrának megvan a maga csodálatos és egyedülálló hagyománya,
amellyel lerója tiszteletét a csodálatos és központi igazság előtt, és létezik az életben valami, ami
nagyobb és fontosabb az ember saját vágyainál, és az élet maga sokkalta mélyebb és jelentősebb,
teljesebb tapasztalat, mint azt sokan elképzelnék. Az emberi kapcsolatok legmélyebb kielégülését és
legcsodálatosabb örömeit a szeretetben, kölcsönös törődésben, a megbocsátásban, a kreativitásban, a
játékosságban, és az összefogásban találjuk meg, amelynek során egyesítjük erőinket egy közös cél
elérése érdekében. Ezért mondtam azt, hogy megítélésem szerint azok a programok, amelyek
körvonalazódnak a kezdeményezők által, egészen biztos, hogy komoly lehetőséget, segítséget fognak
adni számunkra a gazdasági nehézségeken való túllépéshez is.
Csép Györgyné alpolgármester:
Néhány mondatot szeretnék szólni. Amikor ezt a mottót elolvastam, akkor még nem olvastam
azokat a bejött javaslatokat, ötleteket, amelyek Fábián Judithoz beérkeztek. Valóban ennek a
mottónak az utolsó mondata bebizonyította azt, hogy igenis ebben a nagyobb közösségben van annyi
erő, van annyi akarás, hogy tegyen a falu továbblépéséért, már a kultúra terén is, a gyerekek
szempontjából, a közösségek, egyesületek szempontjából. Ha ebben együtt tudunk dolgozni, és
ezeket a programokat kiválogatva, össze hangoltan mindenki megteszi, amit vállalt, akkor biztos,
hogy a nagyobb dolgokban, nagyobb feladatokban is megkapjuk és megtaláljuk ezt az együttes erőt, a
tenni akarást, a jó szándékot. Nagyon örülök, és bár vannak átfedések, éppen elég dolga lesz annak a
csapatnak, aki a közösségi ház segítségével csoportosítja illetve létrehozza ezeket a rendezvényeket,
megszervezi ezeket az ünnepélyeket, és mindenki örömére, elégedettségére tud dolgozni.
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Más kérdés, észrevétel nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.
3.) Beszámoló az Abai Idősek Otthona működtetéséről
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Zsigmond Ágnest, a Jobb Otthon Alapítvány vezetőjét. Mielőtt
átadnám a szót számára, néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a beszámolót.
Annak idején, a Széchenyi Terv keretében sikeresen pályáztunk az idősek otthona megépítésére,
természetesen a több mint 100 millió forint támogatás mellé komoly önerőt kellett biztosítanunk.
Szerencsénk is volt, mert mire az épület beruházása befejeződött, egy másik pályázaton, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton, sikerült az intézmény parkosítását,
bútorzattal történő ellátását is megoldanunk, és felújításra került még a beruházás keretében a régi
református parókia, amelyet egy nyaktaggal kötöttünk össze az új épülettel, ezt saját beruházásból
végezte el az önkormányzat, reménykedve abban, hogy az az együttműködő partnerünk, aki vállalta
az idősek otthona működtetését, pályázaton keresztül majd segít bennünket annak érdekében, hogy a
bekerülési költségeit ennek az épületnek ki tudjuk egészíteni.
2003 augusztusában kötöttünk szerződést a Jobb Otthon Alapítvánnyal az idősek otthona
működtetésére, ezzel párhuzamosan több helyi szociális feladat ellátásával is megbíztuk az
alapítványt. Amikor az idősek otthona működtetését az alapítványra bíztuk, már kitűztük célként azt,
hogy ez az otthon, ez az épület legyen a bázisa egy kistérségi szociális szolgáltató központnak. Az
idősek otthona 2004 őszén nyitotta meg kapuit, 2004 év végén kapta meg a működési engedélyt. A
működés tapasztalatairól majd az alapítvány vezetője fog beszámolni, én annyit szeretnék csak
nagyon röviden elmondani, hogy egy európai uniós pályázat segítségével, amelyet a Jobb Otthon
Alapítvány nyújtott be és nyert el, és amely több mint 100 millió forintos uniós támogatást jelentett,
valóban létrejött a kistérségben a kistérségi szociális szolgáltató központ és gyakorlatilag ma már az
alapítvány a kistérség valamennyi településén ellátja a szociális feladatokat. Ez mutatja azt is, hogy az
együttműködésben rejlő erő milyen nagy lehetőséget nyújthat. Ugyanis nemcsak arról van szó, hogy
komoly eszközökhöz jutottunk a pályázaton keresztül, hanem több mint 20 új munkahely
teremtődött, ezen felül pedig a 9 település szociális feladataihoz kistérségi szinten minden évben 10
milliós nagyságrendben 20-30 millió forint plusz támogatást kapunk. Jól jelzi ez is azt, hogy ha a jó
gondolat, az összefogásra való hajlandóság, az együttműködés megvan, akkor nagyon rövid idő alatt hiszen az intézmény életében ez az elmúlt 5 év nagyon rövidnek tekinthető - sikerül kiteljesíteni azt a
programot, amelyet 2003-ban kitűztünk magunk elé. Ma már van egy jól működő idősek otthona, és
van egy jól működő kistérségi szociális szolgáltató központunk, amelynek a munkáját a kistérségi
társulási tanácsban ezidáig valamennyi beszámoló kapcsán egyhangúan támogattuk
képviselőtársaimmal közösen. Ezen rövid bevezető után szeretném átadni a szót Zsigmond
Ágnesnek és megkérem arra, hogy néhány szóval egészítse ki az írásos beszámolóját.
Zsigmond Ágnes, a Jobb Otthon Alapítvány vezetője:
Polgármester úr sok mindent elmondott helyettem, előttem, mert 5 éve kötöttük ezt a megállapodást,
és az abai alapszolgáltatások ellátásával egyidejűleg kezdtünk álmodozni, látva a kialakuló kistérségi
együttműködés kereteit, elkezdtünk álmodozni a idősek otthona mellett, olyan alapszolgáltatásokról,
amik akkor itt még nem léteztek és még mi magunk se végeztük őket. A jelzőrendszer kiépítését, a
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támogató szolgálatot nagyon rövid időn belül sikerült megvalósítani és azt gondolom hogy az
igénybevevők igényeit kiszolgálják. Az idős otthonára visszatérve, tehát 4 év telt el a működés
beindulása óta, az első fecskék, az első lakók megjelenése óta, és tulajdonképpen a beszámolóhoz
képest nagy szenzációkról nem tudok itt számot adni. Telnek a mindennapok, és azt gondolom ez is
egy eredmény, különösen nagy szenzációk nélkül programokkal gazdagon. A programokat nagyon
sokan segítik: a település intézményei, lelkes magánszemélyek. Szeretném ezt ezúton is megköszönni,
és azt gondolom, hogy azok a lakóink, akiknek fizikai állapota megengedi, beilleszkedtek és könnyen
illeszkedtek be az önök közösségébe, a település életébe.
Kossa Lajos polgármester:
A Településfejlesztési, a Szociális és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésen tárgyalta meg a beszámolót,
megkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok álláspontját a képviselő-testülettel.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tegnap közös bizottsági ülésen szerepelt a napirendi pontok között az idősek otthona működéséről
szóló beszámoló. Én is ott kezdeném egy-két gondolattal, hogy ez is egy kitörési pont volt abban az
időben, amikor a gondolat megszületett, hogy pályázni lehetett idősek otthona megépítésére.
Megépült az idősek otthona, kisebb csúszás után 2004 októberében tudta megkezdeni működését,
akkor 40 főre volt tervezve, ami teljesült is. Azóta, ahogy az írásos anyag is leírja és a vezető asszony
is elmondta, sok mindenben fejlődött a szolgáltatás a kistérség területén és egyre több idősebb ember
tudja igénybe venni. A bizottság a beszámolót javasolja elfogadásra.
Még annyit jegyeznék meg a Kék Óceán Stratégiával kapcsolatban, ami a polgármester urat érinti,
hogy most is azon kell gondolkodnunk, hogy mi az a kitörési pont, ami létre tudja hozni azt, hogy a
polgármesteri hivatal, az intézményeink működőképessége ne csökkenjen, zavartalanul tudjunk
működni. Ezért minden intézményvezetőnek azon kell munkálkodni, hogy tudása legjavát adja annak
érdekében, hogy ezek a szolgáltatások ne csorbuljanak, akkor tudunk előre lépni és további kitörési
pontokat megtalálni.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
A Szociális Bizottság is részt vett a közös bizottsági ülésen és nagyon részletesen megbeszéltünk
mindent. Zsigmond Ágnes a gyakorlati tapasztalatokról beszélt, az idősek programjairól. Nagyon sok
kérdés elhangzott, és mindenekelőtt nagyon fontos az is, hogy az intézményhálózatunkban, a
jelzőrendszer kialakításában nagyon sokat tettek, nagyon sokat segítettek a családoknál is.
A Szociális Bizottság is elfogadásra javasolja és köszöni szépen a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
Annyit szeretnék még elmondani, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeknek pénzügyileg is teljes
mértékben eleget tett az alapítvány, tehát a szerződésben megállapított összeg az önkormányzat
számára átutalásra került ebben az időszakban, és pályázat keretében ezen felül még 25 millió
forinttal tudtak segíteni a régi parókia épületének felújításában.
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Bor József Dezső képviselő:
Egy másik faluban az idős, egyedülálló személyek részére kiépítettek egy olyan csengőt,
jelzőrendszert, amely a kultúrotthonhoz van bekötve, mert ott van éjszakai portaszolgálat. Nagyon jó
ötletnek tartom, nem tudom, hogy gondolkoztak-e esetleg egy ilyen kiépítésén.
Zsigmond Ágnes, a Jobb Otthon Alapítvány vezetője:
50 készülék van kihelyezve a kistérségben a diszpécserközpont az otthonban van, ennek
megvalósítása 6 millió forintba került, melynek nagy részét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen
keresztül sikerült megszerezni.
Bor József Dezső képviselő:
Lehetne esetleg Abán is kérni, hol lehet jelentkezni, kell valamit fizetni?
Zsigmond Ágnes, a Jobb Otthon Alapítvány vezetője:
Abán is vannak kihelyezve készülékek. Az 50 készüléket jelenleg nem tudjuk többre bővíteni, de
ahogy megürül elköltözés, haláleset miatt, akkor tudjuk tovább adni ezeket a készülékeket.
Bor József Dezső képviselő:
Akkor az alapítványnál kell előjegyzést kérni?
Zsigmond Ágnes, a Jobb Otthon Alapítvány vezetője:
Így van, illetve megvannak erre a jogszabályok, feltételek, jogosultsági vizsgálathoz kötött, tehát nem
veheti bárki igénybe, egyedül kell élnie, bizonyos életkor és egészségi állapot is feltétele, de egyébként
ingyenesen igénybe vehető, és éjjel-nappal vonuló szolgálat áll rendelkezésre.
Bor József Dezső képviselő:
Köszönöm szépen a tájékoztatást.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki elfogadja az Abai Idősek Otthona működtetéséről szóló beszámolót, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:

5/2009. (I. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Idősek Otthona működtetéséről szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.

4.) Az Abai Idősek Otthona bérleti szerződésének módosítása

Kossa Lajos polgármester:
Ahogy jeleztem, a Jobb Otthon Alapítvánnyal 2003 augusztusában kötöttük meg az Idősek Otthona
működtetésére vonatkozó megállapodást, amely megállapodás határozatlan idejű, illetve csak az 5.
bekezdése volt határozott idejű, amely arról szólt, hogy 5 éven keresztül kell 70 millió Ft bérleti díjat
kifizetnie az alapítványnak, azaz 5 éves időszakra 70 millió Ft-ot állapítottunk meg. A bérleti díj abból
tevődött ki, hogy az akkori szoba számokat és a testület által meghatározott egyszeri belépési díjakat
figyelembe véve kértük az alapítványtól, hogy fizesse meg azt az 5 év alatt. A következő időszakra a
javaslatom az, hogy egyrészt szintén határozott időre kerüljön megállapításra az alapítvány által
fizetendő bérleti díj, 2009. január 1-jétől 2012. július 31-ig. A 2012. július 31-i dátum az európai uniós
pályázat miatt került be a szerződésbe, ugyanis az alapítványnak 5 éves fenntartási kötelezettsége van
az elnyert támogatással kapcsolatban, azokat az eszközöket, amelyeket a pályázaton keresztül szerzett
be, 5 éven keresztül kell működtetnie, illetve azokat a dolgozókat, akiket a pályázaton keresztül
munkanélküliként szakképzett dolgozónak vett fel, őket is 5 éven át kell foglalkoztatni. A bérleti díj
mértékét a befizetett egyszeri díjakhoz igazítanánk, tehát minden egyszeri hozzájárulási díj 60%-át
fizetné meg az alapítvány, erről tételes kimutatást készítenek folyamatosan a polgármesteri hivatal
számára.
A díj 60%-a pedig abból adódik, hogy a jogszabályok értelmében a befizetett díj 10%-át tartalékba
kell tenni, 30%-át pedig a működésre kell fordítani. A tegnapi bizottsági ülésen arról is volt szó, hogy
ezek az egyszeri belépési vagy hozzájárulási díjak, melyet 5 évvel ezelőtt állapítottunk meg, ma már a
környezetünket is figyelembe véve, alacsonynak mondhatók, ezért a bizottság azt javasolja a
képviselő-testületnek, hogy kérjük meg az alapítványt arra, hogy körülnézve a környező idősek
otthonában, az ott alkalmazott egyszeri belépési díjakat figyelembe véve, amennyire lehetséges,
emelje meg a belépési díjak mértékét. Ne legyen továbbra sem magas kategóriájú a fizetendő díj, de
amennyiben a környező intézmények belépési díjai is indokolják, akkor kérjük az alapítványt arra,
vizsgálja felül.
Arról is szó volt még a tegnapi bizottsági ülésen, és azt hiszem ez is fontos lehet a testület számára,
hogy a lakók által fizetendő havi hozzájárulás az alacsonyabb kategóriák közt van, szinte a
legalacsonyabb a környező idősek otthonaihoz viszonyítva, az országos átlaghoz képest szintén
alacsonyabb, ami azt hiszem kedvező hír számunkra és az abaiak számára is. Ezekkel a
kiegészítésekkel kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót az írásos előterjesztés szerint fogadja
el.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, és ahogy a polgármester úr is elmondta,
sokat hozzá tenni a számokhoz nem lehet, de valóban felvetődött az, hogy a környező településeken,
ahol működik idősek otthona, meg kell érdeklődni a díjakat, hogy hozzá igazíthassuk a mi díjainkat.
A bizottság a beszámolót ezzel a módosítással elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal azzal a kiegészítéssel együtt egyetért, hogy a
képviselő-testület felkérje az alapítvány vezetőjét, hogy a környező idősek otthonában egyszeri
hozzájárulási díját figyelembe véve, ha szükséges akkor a hozzájárulási díjat emelje meg, az kérem,
emelje fel e kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:

6/2009. (I. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Idősek Otthona bérleti szerződését az alábbiak szerint
módosítja:
„A szerződés 5. bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
Az 5 év letelte után a bérleti díj összege az ingatlanba beköltözők által befizetett egyszeri
hozzájárulási díj 60%-a. A bérlő vállalja, hogy a beköltözőkről nyilvántartást vezet, melyet minden
hónap 5-ig Aba Nagyközség Önkormányzata részére megküld és ezzel egyidejűleg az egyszeri
hozzájárulások összegét átutalja a bérbeadó bankszámlájára. Ezen bérleti díjat a felek 2009. január 1.
napjától 2012. július 31. napjáig állapítják meg.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.
A képviselő-testület felkéri a Jobb Otthon Alapítvány vezetőjét, hogy a belépési díj esetleges
emelésének lehetőségét vizsgálja meg úgy, hogy az ne essen a legmagasabb kategóriába.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Határidő: azonnal

5.) A 2008. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlat jóváhagyása
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Kossa Lajos polgármester:
A Radar Könyvvizsgáló Kft. végzi az önkormányzat könyvvizsgálatát évek óta, az idei évben, a
tavalyihoz hasonló mértékű ajánlatot tett, 270.000 Ft + ÁFA összegben. Kérem a képviselőtestületet, hogy hagyja jóvá az ajánlatot, és bízzuk meg a Radar Könyvvizsgáló Kft-t a 2008. évi
költségvetési beszámoló felülvizsgálatával. A Pénzügyi Bizottság támogatta a javaslatot.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az ajánlat szerint a könyvvizsgálói díj 270.000 Ft+ÁFA, tavaly is ennyi volt, úgyhogy azt hiszem,
nyugodtan megbízhatjuk a Radar Könyvvizsgáló Kft-t, a cég munkáját ismerjük, eddig is ők csinálták,
és semmi gond nem volt. A Pénzügyi Bizottság az ajánlatot elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:

7/2009. (I. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Nagyközség Önkormányzata 2008. évi
költségvetési beszámolója könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatot és az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a RADAR Könyvvizsgálói Kft-t Aba Nagyközség
Önkormányzata 2008. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatával. A képviselő-testület a
megbízási díjat az előzetes árajánlat szerint 270.000 Ft+ÁFA összegben fogadja el.
A képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Határidő: azonnal

6.) Szennyvízhálózat

és

szennyvíztisztító

telep

üzemeletetésére

vonatkozó

javaslat

jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A beruházás pénzügyi bonyolítója jó néhány hónappal ezelőtt tájékoztatta a képviselő-testületet arról,
hogy a 2008. évi jogszabály változásának köszönhetően Aba Nagyközség Önkormányzatának
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lehetősége nyílott a beruházás kettes üteme tekintetében az áfa visszaigénylésére. A 4 település
együttes testületi ülésén már elfogadásra került, a szomszédos települések is tudnak erről, az áfát Aba
Nagyközség Önkormányzata vissza igényelte már a benyújtott számlák alapján. Ahhoz viszont, hogy
az áfa valóban visszaigényelhető legyen, szükséges arról döntenie a képviselő-testületnek, hogy a
szennyvízhálózatot és a tisztítót az érintett önkormányzatok által alapított intézmény vagy kizárólag
önkormányzati tulajdonú vállalkozás keretében kívánja üzemeltetni. A mai döntésünk csupán elvi
döntés, természetesen a további konkrét lépések a többi település illetve az érintett szakemberek
bevonásával fognak megtörténni. Egyébként ez annyiban mindenképpen pozitív hír, hogy ezáltal
olyan plusz forrásokhoz juthatunk, amelyek a beruházás kezdetekor nem álltak rendelkezésünkre.
Kérem a testületet, hogy ezt az elvi döntést a mai napon hozzuk meg, amely még egyszer mondom
csak megerősítésre vár, megerősítése az eddigi tényeknek. A Településfejlesztési és a Pénzügyi
Bizottság is támogatta a javaslatot.
Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:

8/2009. (I. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep
üzemeltetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a szennyvízhálózatot és a tisztítót az érintett önkormányzatok
által alapított intézmény vagy kizárólag önkormányzati tulajdonú vállalkozás keretében kívánja
üzemeltetni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az üzemeltetésre vonatkozó eljárás előkészítésének
megkezdésére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos

7.) Az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati kiírás

jóváhagyása
Szabóné Balogh Bernadett jegyző:
Jelen napirend keretében az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati
kiírás megtárgyalását szeretném kérni a képviselő-testülettől.
A jelenlegi vezető megbízott igazgatóként látja feladatait, mely 1 évre, határozott időre szól.
Szükséges az álláshely megpályáztatása az oktatási törvény előírásai szerint. Mindenki kézhez kapta a
pályázati kiírásra vonatkozó anyagot, amelyben a jogszabályi előírások szerint került feltüntetésre,
hogy milyen pályázati feltételeket írunk elő: egyetemi szintű tanári végzettség, legalább 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, illetve előnyként jelöltük meg a pedagógus
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szakvizsga meglétét. A megbízás ugyanúgy, mint ahogy a többi oktatási intézményünk esetében,
határozott idejű, 5 tanévre szólna 2009. július 1-jétől 2014. július 31-ig. A pályázatot az Oktatási
Minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási Közlönyben kell megjelentetni.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a pályázati kiírással az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:

9/2009. (I. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete
PÁLYÁZATOT HÍRDET
IGAZGATÓI

állás betöltésére, az alábbi munkahelyre:
ABAI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
8127 Aba, Béke tér 1.

Pályázati feltételek:
•
•
•

egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
előnyt jelent a pedagógus szakvizsga

A megbízás 2009. július 1-től - 2014. július 31-ig terjedő időszakra, 5 tanévre szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás közzétételétől számított 30 nap
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a
szakmai véleményezés utáni 30 napot követő első
képviselő-testületi ülés időpontja
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A pályázathoz csatolni kell
-

részletes szakmai önéletrajzot,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel, (vezetési program)
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
végzettséget igazoló okiratok másolatát,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik pályázati
anyagát,
nyilatkozatot arról, hogy a személyét érintő kérdés megtárgyalásáról nyílt vagy zárt ülés
tartását kéri.

Juttatás: illetmény és vezetői pótlék a KJT. idevonatkozó rendelkezései szerint
Pályázat címzése:

„IGAZGATÓI PÁLYÁZAT” megjelöléssel Aba Nagyközség Önkormányzata
Polgármestere részére az Önkormányzat címére:
8127 Aba, Rákóczi u. 12.
A pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet hogy a 8. napirendi pont előtt a két bejelentést tárgyaljuk meg, mert a 8.
napirendi pont tárgyalásán a hivatal osztályvezetői is részt fognak venni és ők fél 7-re jönnek. Kérem,
hogy addig a két bejelentést tárgyaljunk meg, amelyhez képviselőtársaim írásos előterjesztést is
kaptak.
Az egyik előterjesztés az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások
helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Javasolnám, hogy a jövőben eldöntendő kérdésekre tekintettel ezt a rendeletet a következő testületi
ülésünkön tárgyaljuk meg. Olyan kényszer, mely a rendelet azonnali elfogadását indokolná, most nem
áll fenn. Polgármester úr tájékoztatott a holnapi programjáról, tárgyalásairól, és úgy gondolom,
célszerűbb lenne, ha ezt a rendeletet ebben a formában most nem tárgyalnánk meg.
Kossa Lajos polgármester:
A gárdonyi polgármester juttatott el egy levelet a képviselő-testület számára, Tóth István a
következőket kéri a testülettől:
"Tisztelt Polgármester Úr! Őszintén gratulálok az iskolájukban indult kiváló Életfa Programjukhoz.
Az abai Művészeti Alapiskola több tanárjával évek óta jó kapcsolatot tartunk fenn, ők beszéltek a
19

településen kibontakozó oktatási-nevelési programról, mely első hallásra elnyerte tetszésünket.
Néhány napja Kasó lászló igazgató úrral nagyon hasznos látogatáson voltunk. Szíves fogadtatásban
volt részünk a művészeti alapiskolában is. Tisztelt polgármester úr! Kérem Önt, hogy községe
képviselő-testületével történt egyeztetés után tegye lehetővé, hogy az udvariassági látogatáson túl
szakmai párbeszéd alakuljon ki településeink iskolái között. Bízom abban, hogy gyermekeink
nevelésén túl egyéb területeken is egymás segítségére lehetünk."
Ahogy a levélben is szerepel, már nem az első alkalommal több munkatárssal látogattak el Abára, és
szeretnék ezt a programot, amelyet elindítottunk Abán, átültetni a saját iskolájukban. Kérem a
képviselő-testületet, hogy támogassuk ezt a kezdeményezést, ha kell járuljunk hozzá ehhez, annál is
inkább, mert úgy gondolom, nagyon komoly elismerése annak a kezdeményezésnek, melyet néhány
éve indítottunk útjára.
A következő határozati javaslatot teszem:
A képviselő-testület támogatja, hogy az Aba Sámuel Általános Iskola valamint a Sárvíz Alapfokú
Művészet Oktatási Intézmény átadja a szükséges anyagokat, tapasztalatokat Gárdony Város
Önkormányzata részére a program ottani bevezetése céljából.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:

10/2009. (I. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete örömét fejezi ki Gárdony Város Önkormányzatának az Életfa
Program iránti érdeklődéséért.
A képviselő-testület támogatja, hogy az Aba Sámuel Általános Iskola valamint a Sárvíz Alapfokú
Művészet Oktatási Intézmény átadja a szükséges anyagokat, tapasztalatokat Gárdony Város
Önkormányzata számára a program ottani bevezetése céljából.

8.) A Polgármesteri hivatal 2009. évi költségvetést érintő racionalizálási intézkedései,

létszámleépítésekre vonatkozó javaslatainak jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a hivatal osztályvezetőit, szakszervezeti bizalmiját. Átadom a szót a jegyző
asszonynak.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Még az előző testületi ülésen kapta kézhez minden képviselő a polgármesteri hivatal illetve az
intézményeink racionalizálási intézkedésekre vonatkozó javaslatait. A polgármesteri hivatal is eljutatta
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ezeket Önökhöz, de most nem a teljes javaslatot tárgyaljuk, hanem csak a hivatal létszámleépítésre
vonatkozó részt. Az előzetes anyagot még a Hermes Holding Kft. által elkészített szakmai
átvilágításban foglaltak alapján illetve az abban foglaltak figyelembe vételével állítottuk össze. A
Hermes Holding Kft. értékelésének végén van egy intézkedési terv, amely 17 pontban foglalja össze
az ő javaslataikat, mind a bevételek növelésére, mind a költségek csökkentésére vonatkozóan. A 17
pontból most azzal foglalkoznánk, amely a polgármesteri hivatalra, a polgármesteri hivatal szervezeti
felépítésére illetve a létszámok alakulására vonatkozik. A következőképpen szeretnék javaslatot tenni
a képviselő-testület felé a polgármesteri hivatal szervezeti tagolódására vonatkozóan. A
vagyongazdálkodási, építésügyi és hatósági osztály megszüntetését javasolom, ugyanis ennek a
további működése lehetetlenné vált, azáltal, hogy az osztályvezető lemondott a köztisztviselői
jogviszonyáról, illetve a két építésügyesünk közül ez évtől az egyik gyesre vonult, tehát az osztály egy
főből áll. Ennél fogva egy építésügyes kollégával ennek az osztálynak a megszüntetésére
mindenképpen szükség van. Ezen kívül az okmányirodát külön szervezeti egységként javaslom
kezelni és javaslom a képviselő-testületnek ezt így elfogadni. Az igazgatási osztályt viszont
kibővíteném, igazgatási és hatósági osztályként javaslom a jövőben nevezni, és ide csatolnám az
építésügyi hatósági feladatok ellátását illetve a titkárságot. Ezen felül továbbra maradna a pénzügyi
osztály. Figyelembe véve az átvilágítási anyagban foglaltakat az osztályvezető helyettesi és
csoportvezetői szintek megszüntetése mellett foglalok állást. A hivatal két szervezeti egységének, a
pénzügyi osztálynak és az igazgatási és hatósági osztálynak jelenleg 17,75 fő a létszáma, ez úgy áll
össze, hogy van 6 órás és 4 órás dolgozónk is a 8 órások mellett. Az okmányiroda létszáma pedig 5,5
fő jelenleg. A kiadott anyagban az okmányiroda az első, így ezzel kezdeném. 2004-től működik
nálunk az okmányiroda, akkor indult be a körzetközponti kör megnyerésével együtt. Akkor a
hivatalból 4 fő került átcsoportosításra az okmányirodához illetve azóta került másfél fő felvételre,
így jelenleg 5,5 fővel dolgozik az okmányirodánk. A kiadott anyagban készítettünk egy
összehasonlítást, a környező okmányirodák ügyintézői létszámát illetve ellátási körzeteit hasonlítottuk
össze. Abán 5,5 fő dolgozik, Adonyban 5, Enyingen 5, a polgárdi okmányirodában szintén 5 fő. Aba
ellátási kötelezettsége ez a kistérséget jelenti, tehát a 9 községet, ahol kötelező ellátási kötelezettsége
van bizonyos eljárások tekintetében az okmányirodának, de emellett a kistérségen kívülről is nagyon
sokan keresik fel az okmányirodát. A kistérségi létszám 24.800 fő, amelyet el kell látnia az
okmányirodának. Örömmel mondhatom, hogy igen kedvelt helye lett Aba a járműkereskedőknek,
nagyon sokan keresnek meg bennünket, és ez jó dolog, mert jelentős bevételt jelent az
önkormányzatnak, normatívát figyelembe véve is számolják. Nemrégiben tájékoztatott az
okmányiroda vezetője arról, hogy megkereste őt egy nagyobb vállalkozó, aki közel 7000 autót kíván
átíratni nálunk, ez is jelentős bevételt jelentene a jövőben, ezért az okmányiroda működését a
jelenlegi létszámmal látom biztosítottnak, nem javaslom a jelenlegi létszámcsökkentést. Az igazgatási
és hatósági osztállyal kapcsolatban, mint elmondtam, javaslatom szerint az építésügy és a titkárság is
helyet kapna, azaz összevonásra kerülnének. Az építésügyön jelenleg 1 fő van, és a gazdasági válság
miatt is csökkent az építési kedv, kevesebb az építési engedély kérelem, kevesebb hatósági munka
jelentkezik ezen a területen. Ezért a jelenleg gyes miatt megüresedett építésügyi álláshely
megpályáztatását sem javaslom, úgy gondolom, hogy ezt a közeljövőben nem szükséges betölteni.
Amennyiben ezt így elfogadja a képviselő-testület, akkor ez éves szinten a gyesre vonuló kolléganőnk
bérével számolva 2.874.763 Ft bér- és járulék megtakarítást jelentene az önkormányzatnak. Az
igazgatási osztályon dolgozik még 2 fő titkársági ügyintéző, szociálpolitikai és gyámügyi feladatokat
ellátó dolgozók, illetve akik vállalkozásokkal, kereskedelmi ügyekkel foglalkoznak. Ezen a területen
jelentős feladatnövekedés történt január 1-jétől, de ezt már korábban is jeleztem a képviselő-testület
számára. A válság és azzal összefüggésben a munkanélküliség növekedése miatt sok ember vált
állásnélkülivé, és emiatt a rendszeres szociális segélyezés területén nagyon megnövekedett az ügyfelek
száma, illetve a közmunka program is egy új dologként kerül bevezetésre. Erről majd a kolléganő
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többet tud mondani, mert ő vett részt az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken, még mi is most tanuljuk,
ez egy nagyon új dolog. Ennek ellenére úgy látom, megoldható, hogy a feladatokat átcsoportosítsuk,
és arányosan elosszuk a dolgozók között, és akkor meg tudom oldani egy fő létszámleépítését ezen az
osztályon. Ez éves szinten 1.700.000 Ft-os bér ás járulék megtakarítást jelent egy átlagos bérrel
számolva. A pénzügy osztály jelenleg 9 fővel dolgozik, van egy bér- és munkaügyi-személyzetis
feladatokkal foglalkozó dolgozónk, egy pénztárosunk, két adóügyekkel foglalkozó kollegánk és 5 fő
pénzügyi feladatokat ellátó ügyintézőnk. Ha 2004-hez viszonyítunk, elmondhatjuk, hogy itt is volt
feladatnövekedés, ahogy erről már korábban is beszéltünk, a kincstári rendszer létrehozásával az
intézményektől 3 fő került az osztályra, ezért növekedett meg az osztály létszáma, illetve az
intézményfenntartó társulás létrehozásával is bővült az ellátandó feladatok köre. Ennek ellenére
egyeztetve az osztályvezető asszonnyal, úgy látjuk, hogy itt is megtudjuk oldani azt, hogy a
feladatokat átcsoportosítva, elosztva 2 fő leépítését végrehajtsuk. A 2 fős létszámleépítés éves szinten
bér és járulék tekintetében 7.000.000 Ft körüli megtakarítást eredményez az önkormányzatnak.
Mindezeket összefoglalva a jelenlegi köztisztviselői létszám 23,25 fő, ebből kerülne megszüntetésre 3
köztisztviselői álláshely, illetve az 1 építésügyes üres álláshely betöltését nem javaslom. Ha mindezt
éves szinten összesítjük, akkor mindösszesen 11.574.000 Ft körüli összegű bér- és járulék
megtakarítást jelentene az önkormányzatnak. Emellett szeretném még elmondani, hogy a hivatal
állományához nemcsak köztisztviselők, hanem közalkalmazottak, egészségügyi dolgozók, közhasznú
munkások is tartoznak. Itt látszik még az biztosítottnak, hogy egy közalkalmazotti álláshelyet meg
tudunk szüntetni, amely 2.400.000 Ft éves szintű megtakarítást eredményezne az önkormányzat
számára. A hivatali állomány tehát tulajdonképpen 4 fővel csökkenne, 3 köztisztviselői és 1
közalkalmazotti álláshellyel, illetve egy köztisztviselői álláshely nem kerülne betöltésre, hogyha ezeket
összességében számoljuk, akkor ez körülbelül 14.000.000 Ft körüli bér és járulék megtakarítást
eredményezne éves szinten az önkormányzatnak. Egyelőre ennyiben kívántam kiegészíteni az írásban
kiadott előterjesztést. Két határozati javaslatot kell ezzel kapcsolatban majd elfogadni, amelyet
szintén kézhez kaptak a képviselők. Úgy látom, hogy ezzel a létszámleépítéssel még biztosított a
hivatal működése, és bár sajnálattal fogom ezt majd végrehajtani, de végre fogom hajtani a testület
döntésének megfelelően.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm. Megkérdezem az osztályvezetőket, a szakszervezeti bizalmit, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni?
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
Én röviden szeretném kiegészíteni a testületi tagoknak kiadott írásos előterjesztést. Röviden
ismertetném, hogy a pénzügyi osztályon milyen feladatokat látunk el. 2001-ben létrejött a kincstári
rendszer, az intézményekben megszűntek a pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, a házi pénztár
kezelésén kívül. Az intézményekből 3 fő került át a pénzügyi osztályra, és ellátjuk továbbá a soponyai
intézményfenntartó társulással kapcsolatos feladatokat, a soponyai általános iskola, a soponyai óvoda,
ezen kívül tavalyi év folyamán a gimnázium megalapításával ellátjuk a gimnáziummal kapcsolatos
feladatokat, a pénzügyi osztályhoz tartoznak az adóüggyel kapcsolatos feladatok, az idegenforgalmi
adó, az iparűzési adó, gépjárműadó, illetve tavaly döntött a testület a kommunális adó bevezetéséről,
amely szintén több feladatot fog jelenteni az elkövetkezendő években. Bízom benne, hogy
eredményesen fogjuk végrehajtani ezeket a többletfeladatokat. Az adóhátralékok tekintetében is
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próbáltunk már intézkedni, elkészítettünk egy adóellenőrzési tervet, megindult a feladatok
végrehajtása.
Az esetleges létszámleépítést mi is tudomásul vesszük, bár nehéz lesz megoldani a közelgő
költségvetési rendelet és a 2008. évről készítendő beszámoló elkészítését, de át fogjuk úgy
csoportosítani majd a feladatokat, hogy időben elkészüljenek ezek az anyagok a képviselő-testület
számára.
Képliné Molnár Ildikó, az Igazgatási Osztály vezető helyettese:
Az igazgatási és hatósági osztályon a 2008-as gazdasági válság hatása illetve az 1993. évi törvény
2009. január 1-jén hatályba lépett módosulásai következtében jelentősen megnőttek a feladataink,
ezek közül ki szeretném emelni, hogy olyan új formák kerültek be, léptek életbe, mint például az aktív
korúak ellátása, melyen belül kell majd megállapítani a rendelkezésre állási támogatást, illetve a
rendszeres szociális segélyt, azon aktív korú személyek részére, akiknek saját maga illetve családjának
megélhetése más módon nem biztosított. A közcélú munka megszervezése is a települési
önkormányzat feladata lett, az út a munkához program megvalósítása érdekében az önkormányzatok
és a munkaügyi központok együttműködésével összeállítanak egy központi adatbázist, ez alapján
fogják kiválasztani, hogy kik lesznek alkalmasak az ebben a programban való részvételre. Ennek a
munkának a bonyolultságát, fontosságát az is bizonyítja, hogy a minisztérium külön erre a célra
felállította a Szociális és Foglalkoztatási Hivatalt. Egy új együttműködési forma fog kialakulni az
önkormányzat és a munkaügyi központok kirendeltségei között, ennek keretében kell majd
elkészíteni egy közcélú programtervet, munkatervet, amely majd a polgármester úr feladata lesz
minden év február 15-ig. Idén április 15-ig kell ezt összeállítani és ez alapján fogja majd az
Államkincstár a programban foglalkoztatott személyek számára az állami támogatást megállapítani,
folyósítani, amely 95 % támogatást fog jelenteni. Megnőttek az átmeneti segélyek iránti kérelmek
számai is, egyre többen fordulnak hozzánk, adják be kérelmeiket, például gyógyszertámogatás, tüzelő
támogatás formájában. A Szociális Bizottság pozitív illetve elutasított határozata esetén is meg kell
hoznunk a határozatokat, ugyanúgy el kell végeznünk a háttérmunkát, ugyanígy szociális ellátási
formaként állapítjuk meg az idős korúak járadékát, a lakásfenntartási támogatást, a közlekedési
támogatást, amelyek benyújtása jelenleg is folyamatban van. A munkanélküliség következtében egyre
többen kerülnek hozzánk közérdekű munkavégzés miatt, illetve vannak olyan ügyfelek is, akik
önhibájukon kívül nem tudják befizetni a büntetéseket, ezért az közérdekű munkavégzés keretében
kell ledolgozniuk. A gyámügyi igazgatás területén is új feladatok jelentek meg, ilyen az óvodáztatási
támogatás is. A titkárságunkon jelenleg 2 fő dolgozik, az ügyiratforgalmunk a tavalyi év során 3981
ügyirat volt, és az idén, a mai napon is már 1024 iktatott ügyiratunk van. Az előzőekben említett
szociális ellátási formákat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelező
feladatként írja elő, de a mi osztályunkat érinti azon ügyfelek ügyeinek ellátása is, akik például olyan
ügyben jönnek be hozzánk, hogy a gázár-támogatáshoz, nyugdíjigényléshez segítsünk a
nyomtatványokat kitölteni. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt mi is tudomásul vesszük a
javasolt létszámleépítést, de úgy érezzük, hogy a további létszámcsökkentés már veszélyeztetné az
osztályunk hatékony működését.
Major Istvánné, az Abai Okmányiroda vezetője:
2006. január 1-jétől kezdte meg az okmányirodánk a működését, fizikailag 2006. március 1-jétől
vagyunk ebben az épületben, 2006 áprilisától ezzel a létszámmal dolgozunk, amellyel most is. Hétfőn,
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szerdán és pénteken ellátjuk az ügyfélfogadást. Egy év elteltével módosítottuk úgy az
ügyfélfogadásunkat, hogy a szerdát lecsökkentettük egy órával és a péntekihez tettünk hozzá egy órát
látva az ügyfél forgalmunk alakulását. Kedden és csütörtökön hatósági munkát végzünk, például a
forgalmi engedélyek, műszaki nélküli közlekedés miatti vezetői engedély elvételének ügyintézése,
egyéb háttérmunkák.
A tavalyi évben a hozzánk tartozó 24800 főből az összes vállalkozói igazolványt le kellett cserélnünk,
amely körülbelül 1000 körüli vállalkozói igazolványt jelentett, és ennek kapcsán mindennek alaposan
utána kellett nézni, ezután lehetett a vállalkozói igazolványt kiadni. Vannak kizárólagos feladataink,
úgymint a vállalkozói igazolvány, a lakcímváltozás ügyintézése, a cégnyilvántartási rendszer, amely
szintén a tavalyi év során került bevezetésre. A cégnyilvántartási rendszerben lesz majd biztosított az,
hogy a község területében lévő összes ingatlan házszámmal legyen ellátva. A létszámunk 5,5 fő, …1
fő 4 órában dolgozik csak kereskedőkkel foglalkozik. Természetesen a kereskedőket kedden és
csütörtökön ugyanúgy fogadjuk mint hét közben, illetve ez esetben pénteken nincs ügyfélfogadási
nap. 1 fő ügykezelőként dolgozik nálunk, 4 fő pedig párban dolgozik úgy, hogy 2 fő
közlekedésigazgatási, 2 fő pedig személyigazolvány, útlevél és lakcímkártya ügyintézéssel foglalkozik.
Így tudjuk azt biztosítani, hogy egyik ügyintéző betegsége, akadályoztatása, szabadságolása esetén
nem kell ki írnunk azt, hogy az ügyfélfogadás szünetel, hanem zökkenőmentesen történik az
ügyintézés. Az ügyfélfogadási napokon átlagosan 45 ügyfél fordul meg a közlekedésigazgatás
területén, személygépkocsi átírással és egyéb gépjárműveket érintő üggyel kapcsolatosan, illetve 30
ügyfél pedig személyigazolvány, lakcímkártya, útlevél ügyben. Az államtól iratonként 543 Ft
támogatást kap ezért az önkormányzat. Úgy ítélem meg, hogy ezzel az 5,5 fős létszámmal tudjuk az
ügyfelek igényeit kielégíteni és tudjuk folytatni a munkánkat.
Takács Ferencné, szakszervezeti bizalmi:
A polgármesteri hivatalban működő szakszervezet bizalmijaként megtiszteltetésnek vettem, hogy a
javasolt 2009-es költségvetési racionalizálási intézkedéseket, javaslatokat megismerhettem.
Jegyzőasszony és az osztályvezetők jelenlétében polgármester úr szóban is tájékoztatott arról, hogy
miért van szükség további létszámleépítésekre.
Polgármester úr érveit meghallgatva, az önkormányzat nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve, a
hivatali munkát ért támadásokat is mérlegelve, melyek úgy érzem néha jogosan, de nagyon sok
esetben feltételezem nem rosszindulatból, hanem a nem megfelelő információ hiánya miatt
alaptalanok voltak, a javaslatot, melyet önök is megkaptak, elfogadtam. Ezt követően polgármester úr
a hivatal minden dolgozójának tájékoztatást adott ezekről az intézkedési javaslatokról. Néhány
gondolatot azért szeretnék elmondani az elmúlt időszakról. Már a múlt évben is voltak képviselőtestületi ülések, melyeken megelőző egyeztetések nélkül hozott döntéseket a képviselő-testület. Ezek
a döntések a dolgozóinknál keresetcsökkenést idéztek elő. A hivatal dolgozói 1998-tól részesültek
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásban, 2004-től pedig Vitamin egészségpénztári hozzájárulást is
kaptak. Annak idején béremelés helyett kaptuk, és jól emlékszem arra a napra, amikor az önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulással álltam elő a szakszervezet bizalmijaként, és a szakszervezet
alacsonyabb összeget javasolt. Polgármester úrral ültünk az irodájában, és az ő javaslatára lett
megállapítva az 5000 Ft-os nyugdíjpénztári hozzájárulás. Ez a hivatal számára is kedvező volt, hiszen
ezután járulékokat nem kell fizetni. 2004-től kezdődően került megállapításra a Vitamin
egészségpénztári hozzájárulás. Ezen juttatásokat a dolgozóink nagy örömmel vették, bérként
értékelték, úgy érezték, hogy a polgármesteri hivatal is jól jár, és a dolgozó is jól jár, és ki tudták
használni ezeket a juttatásokat. A juttatásoknak a megvonásával dolgozóink keresetcsökkenést
észleltek, nem is keveset. A juttatások megszüntetése a hivatali kereseteket ismerve körülbelül 15%24

os keresetcsökkenést jelentett. A hivatalban nagyrészt középfokú végzettségű dolgozók vannak,
akiknek a keresete 20-25-30 éves munkaviszony után pár 1000 Ft-tal több, mint a minimálbér, emellé
még párosult az előző évi és a jelenlegi létszámleépítés miatti többletmunka. Ezen felül a hivatal
központi költségvetési intézkedésekből adódó feladatai is napról napra nőttek, és ha nyitott szemmel
kitekintek, a jelenlegi gazdasági válság idején még nőni is fognak. Egyre többen kopogtatnak be a
hivatalba megoldást remélve a nehéz anyagi helyzetükre, elvesztett munkájukra. Úgy érzem, ezen
intézkedések megtétele után, tovább már nem terhelhetők dolgozóink, mert akkor alkalmatlanság
miatt kell létszámot leépíteni, bármennyire is szeretnénk elvégezni a ránk rótt feladatokat. A központi
intézkedésből adódóan is nőnek feladataink, februártól változik a közigazgatási eljárási törvény, amely
megint többletmunkát fog jelenteni a hivataloknál. Nagyon sok esetben látszólag arról szólnak az
intézkedések, hogy egyszerűbbek lesznek a közigazgatási és hatósági munkák, de ha beletekintünk,
egyre több papírral kell dolgoznunk és hosszabbak az eljárások is.
Kossa Lajos polgármester:
Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság álláspontját ismertesse a testülettel.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
2008-ban is látszódott az a tendencia, hogy az önkormányzat bevételi oldala nem fedezi a kiadásokat,
és ehhez társult még ráadásul az a nehéz helyzet, ami a világra, így Magyarországra is rárakódott, és
minden területen pénzeket vontak el. A feladatok azonban ezzel ellentétben nőttek, ahogy ez
korábban is elhangzott, de azokhoz pénzeket nem rendeltek, inkább elvontak. Mit lehet ilyenkor
tenni? Józan paraszti ésszel végiggondolva a kiadásainkat csökkenteni, a bevételeinket pedig növelni
kell. Természetesen a kiadásokat nem lehet a végsőkig megszorítani, és a képviselő-testület is
törekedett arra, hogy az intézmények minél kisebb mértékben sérüljenek, a szolgáltatások színvonalát
megőrizzük. Kértük, hogy a működőképesség határáig minden intézményvezető gondolja át, hogy
mit tud lefaragni, hogy a kiadási oldal csökkenjen Megtaláltuk azt a kitörési pontot is, hogy hogyan
tudjuk a bevételi oldalt is növelni olyan arányban, hogy a költségvetés egyensúlya helyrejöjjön.
Megértem azt, hogy emberi sorsokról van szó, de mindenkinek tudomásul kell venni azt, ami az
országban zajlik, százával, ezrével küldik el az embereket a munkahelyükről, éppen ezeknél az
okoknál fogva. Senki nem akarja azt, hogy az okmányirodai szolgáltatások megszűnjenek, hanem a
működőképesség határán tudja teljesíteni a feladatokat. Ezért most mindenkire nagy feladat hárul
minden területen, hogy igenis tudása legjavát adja ahhoz, hogy az intézmények zökkenőmentesen
tudjanak működni. A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén döntött a létszámleépítésről, de úgy
éreztem, hogy ezt a kiegészítést meg kellett tennem annak érdekében, hogy mindenki, aki érintett a
dologban, megértse, hogy sajnos az a gazdasági helyzet, ami ma az országot sújtja, elérte az
önkormányzatunkat is. Nekünk, unokáinknak, gyerekeinknek itt kell megélni, és arra törekedni, hogy
igenis kilábaljunk ebből a helyzetből egy jobb élet reményében. A remény ne hagyjon el minket soha,
mert akkor már nagy baj van.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ez az első olyan konkrét intézkedés, amelyről már 9-10 hónappal ezelőtt elkezdtünk beszélgetni. Az
elmúlt évek tapasztalatára gondolva egy dolgot szeretnék kérni. Amikor a létszámleépítésben majd a
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konkrét lépéseket megteszi a hivatal illetve az intézmények, próbáljuk meg a hatályos munkajogi
szabályokat maradéktalanul betartani, hogy ebből a későbbiekben ne keletkezzen se a hivatal, se az
önkormányzat intézményeinek olyan fizetési kötelezettsége, ami az esetleges eljárási szabályok
félreértéséből vagy nem megfelelő alkalmazásából adódik, mert ezek hosszú távon komoly terheket
róhatnak az önkormányzatra. Azok az eredmények, amelyek miatt ezeket a döntéseket meghoztuk,
rövid távon nem fognak jelentkezni.
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy Takács Ferencné is jelezte hozzászólásában, polgármesterként a törvényből adódó
kötelezettségeimnek eleget tettem az egyeztetési folyamatokban, illetve a tegnapi napon a teljes
hivatali dolgozói állománnyal közösen tartottunk egy megbeszélést. A következő kiegészítéseket
szeretném tenni az elhangzottakhoz. Úgy érzem, hogy a polgármesteri hivatal és a polgármesteri
hivatalhoz tartozó intézmények esetében, gondolok itt a Kultúr Közösségi Házra és a Tanka János
Nagyközségi Könyvtára, az elmúlt hónapok feszültségei, nehéz időszaka után a mai napon pont
kerülhet erre az időszakra és egy új időszak kezdődhet el a polgármesteri hivatal életében is. A
javaslat mellett több olyan intézkedést is tettünk az elmúlt időszakban, tanulva az elkövetett hibákból
illetve a tapasztalatokat is figyelembe véve, olyan szervezeti szervezési kezdeményezések, amelyek
meggyőződésem szerint, hatékonyabbá fogják tenni a polgármesteri hivatal munkáját. Ismét összhang
lesz a hivatal és a képviselő-testület munkájában.
Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezeken a megbeszéléseken - úgy tapasztaltam -, annak ellenére,
hogy a testületi döntések következtében létszámleépítésről illetve az elmúlt időszakban, ahogy a
szakszervezeti bizalmi is elmondta, jövedelemcsökkentéssel járó konkrét intézkedésekről volt szó,
úgy érzékeltem, hogy a dolgozók megértették a helyzetet. Most egy csónakban ülünk, evezünk, és
annak idején, amikor a község lakóival a társadalmi szerződés megkötését kezdeményeztünk,
alapvetően ez volt a cél. Most új szinteken szeretnénk elkezdeni ennek az együttműködésnek az
elmélyítését, és úgy érzem, hogy ebben a nehéz időszakban, azok, akik az önkormányzat dolgozói,
alkalmazottjai, legyenek akár a polgármesteri hivatal dolgozói, akár az intézményekben dolgozók,
még inkább érezniük kell, hogy egy csónakban evezünk és ezt a csónakot egymással összhangban
nagyon gyorsan tudjuk előre vinni. Ha azonban diszharmónia keletkezik, akkor könnyen
felboríthatjuk ezt a csónakot. Nagyon nagy a felelősségünk és hangsúlyozni szeretném, hogy már
nemcsak Aba likviditási helyzetéről van szó, hanem hogy olyan új világ köszöntött ránk, amelynek
végkifejletét ma még nem is látjuk. Elmondtam a hivatali dolgozóknak is, hogy igen komoly nyomás
fog nehezedni a hivatalra, az elbocsátásoknak hatása érzékelhető volt a beszámolóban is, de
érzékelhető volt már az elmúlt hetekben az ügyfélforgalomban is, és ez növekedni fog.
Éppen ezért az emberek részéről támasztott elvárások az eddigieknél is nagyobbak lesznek, és úgy
ítélem meg, hogy a létszámleépítések mellett azok a változások, változtatások, amelyeket bevezettünk
az elmúlt időszakban, segíthetik azt, hogy a polgármesteri hivatal valóban eleget tudjon tenni ezeknek
a kihívásoknak, és visszaszerezzük az emberek bizalmát. Ezekben a nehéz időszakban a hivatal
tekintélye is a magaslatán kell, hogy álljon, és ennek érdekében meg kell tennünk mindent. Úgy ítélem
meg, és az elhangzottakból is ennek megerősítését kaptam, hogy a hivatali dolgozók megfelelően
kezelik azt a helyzetet, amely jelenleg jellemzi az önkormányzat és a község életét. Bízom abban, hogy
az elkövetkezendő hetekben, a mindennapokban is bizonyítani fogja a vezetőktől elkezdve a
dolgozókon keresztül mindenki, hogy átérzi ezt a felelősséget, ami most ránk nehezedik, és a falu
bizonyítva látja azt, hogy komolyan gondoltuk azt a folyamatot, amelyet elindítottunk és mindent a
helyére fogunk tenni.
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A Kultúr Közösségi Háznál és a községi könyvtárnál is úgy ítélem meg, hogy azok a döntések,
amelyeket a képviselő-testület meghozott, már ez a rövid időszak is azt bizonyítja, hogy mind a
személyi döntések, mind pedig az új kezdeményezések pozitív visszaigazolást nyertek. Szeretném, ha
az elkövetkezendő napokban, hetekben ez a folyamat valamennyi intézményen keresztülmenne,
valamennyi intézményben komolyan véve mind a Hermes Holding anyagát, mind pedig az első
napirendi pontként kiadott anyagokat, a Kék Óceán Stratégiát, az abban foglalt alapelveket, olyan
döntések születnének, és ezeket az intézmények hoznák meg, amelyeket jó szívvel tudnak a testület
elé terjeszteni. Szeretném, ha minden intézményben a hivatalhoz hasonlóan lenne egy közös
összejövetel, ahol ezekről a nehézségekről, tervekről személyesen is tudnánk véleményt cserélni.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek az intézkedések a stratégiában szereplő két alapelvnek – értékinnováció és költséghatékonyság- megfelelnének. Ha így teszünk, akkor, még ha nehéz döntéseket is
kell meghozni, amely személyes sorsokat érint, meggyőződésem, hogy hosszú távon is nyugodtan
vállalhatja fel a képviselő-testület ezeket a döntéseket. Bízom abban, hogy az elmúlt hetek
megbeszélései, beszélgetései és az ebből született eredmények nem lesznek hiábavalók és valóban a
közösség számára is láthatóvá fog az válni, hogy ilyen létszámmal is, az elmúlt hónapok történéseit,
eseményeit figyelembe véve, a polgármesteri hivatal meg fog tudni felelni azoknak a kihívásoknak,
amelyek előttünk állnak.
Még egy pozitív hírt szeretnék megosztani a képviselő-testülettel. Úgy gondolom, hogy ez is egy
nagyon fontos hír és ebben az időszakban ezek mind fontos üzenetek számunkra. Az a 7000
gépkocsi-átíratás, amely az abai okmányiroda számára lehetőségként megnyílott, nagyon komoly
bevételi forrásbővülést fog jelenteni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal számára. Érdemes
tehát jól dolgozni, és ezt mind az ügyfelek, mind pedig a gépkocsi-kereskedők esetében visszaigazolja
a forgalom. Ilyen nehéz helyzetben egy ilyen lehetőség részben abból adódik, hogy jó híre van az abai
okmányirodának. Nagyon fontos az is, hogy tovább körvonalazódik az együttműködés a kistérségen
belül, amely további forrásbővülési lehetőségét fog megnyitni mind az abai önkormányzat számára,
mind a polgármesteri hivatal számára és további szervezetfejlesztést tesz lehetővé. Bízom abban,
hogy ezekről a lehetőségekről már napokon belül tájékoztathatjuk a képviselő-testületet elvi döntés
szintjén. Ezek a lehetőségek is azt bizonyítják, hogy igenis van kiút ebből a helyzetből, és a kiút
azokon a kezdeményezéseken keresztül vezet, amelyeket 2000-es évek elején indítottunk, és egyre
inkább az látszik, hogy ezek a lehetőségek most ebben a helyzetben adnak a kezünkbe
költséghatékony megoldásokat, emellett pedig forrásbővülési lehetőséget is. Ezért kértem a testületi
ülés elején is és ennek a napirendnek a kapcsán is, hogy a maga helyén mindenki vegye nagyon
komolyan mind a Hermes Holding anyagát, mind pedig a Kék Óceán Stratégiát.
Szeretném, ha intézményi szinten sem testület előtt kellene a vitát lefolytatnunk, részben folytassák le
az intézmények maguk között, a saját dolgozóik között, részben szeretnék ezen részt venni, de arra
szeretném kérni a szakbizottságokat is, hogy a megbeszéléseket ezen alapelvek mentén folytassák le.
Nagyon komoly további költségcsökkentési lehetőségeket látok, olyan lehetőségeket, amelyek
megfelelnek azoknak az alapelveknek, amelyekről ma itt szó volt. Nagyon fontosnak tartom azt is,
hogy a döntéseinket a lehető legkisebb emberi súrlódás és feszültség mellett hozzuk meg.
Természetesen ez kikerülhetetlen lesz, de mindent új alapokra kell állítanunk, erre ez az időszak
megfelelő lesz. Sok anyagot kaptak képviselőtársaim, és bízom abban, hogy most már tényleg
ütemesen, ha kell, akkor minden héten testületi ülést fogunk tartani. Ezek az ülések azonban már
arról fognak szólni, hogy meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, amelyek stabilizálják az
önkormányzat helyzetét, és lehetőséget biztosítanak a dolgozóknak is arra, hogy a munkahelyük
megmaradjon, és úgy maradjon meg, hogy az adott helyen jól érezzék magukat, érezzék azt, hogy
fontosak és sikeresek, jó munkát végezhetnek az abai közösség érdekében.
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Más kérdés, észrevétel nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy a létszámleépítésre vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Aki az írásos határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:

11/2009. (I. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal engedélyezett létszámát 3 fő
köztisztviselői és 1 fő közalkalmazotti álláshellyel csökkenti, 1 üres álláshelyet nem tölt be. A
képviselő-testület utasítja a hivatal vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre.
A 2009. évi költségvetési rendeletben szereplő létszámváltozás az alábbi:

polgármesteri hivatal

Régi létszám
(fő)
32,25

Csökkenés
(fő)
-4

Új létszám
(fő)
28,25

ebből köztisztviselő

23,25

-3

20,25

Intézmény

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a létszámváltozásokat a költségvetési
rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építsék be és terjesszék a képviselő-testület elé
jóváhagyás végett.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: költségvetési rendeletben való átvezetésre: következő költségvetési rendeletmódosítás
létszámváltozás végrehajtására azonnal, de legkésőbb 2009. február 28.

Kossa Lajos polgármester:
A másik határozati javaslat az állami támogatás igénybevételére ad lehetőséget
Aki az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért a javaslattal, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:
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12/2009. (I. 29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a polgármesteri hivatalban végrehajtott létszámcsökkentéssel
kapcsolatban élni kíván a 2009. évi költségvetésben foglalt pályázati lehetőséggel, ehhez az alábbiak
szerint nyilatkozik.
Aba Nagyközség Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy az önkormányzat polgármesteri
hivatalánál a meglévő üres, az előreláthatólag megüresedő vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
Aba Nagyközség Képviselő-testülete vállalja, hogy a következő 5 éven belül a most megszüntetett
álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha azt jogszabályváltozás, illetve az önkormányzat által
kötelezően ellátandó többletfeladatok indokolttá teszik.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti pályázat elkészíttetéséről és határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2009. április 10.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a meghívóban szereplő napirend megtárgyalása végett zárt ülést rendeljünk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal –egyhangúlag- elfogadta a javaslatot, s a
következő határozatot hozta:
13/2009. (I.29.) számú
Határozat
Zárt ülés tartásának elrendelése
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirend
-Agro-Aba KFT-vel
kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásamegtárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
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Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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