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Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Kasó László, Mercsek György, Németh László, Pukliné Tündik Tünde,
Szemerei Józsefné, Varga Istvánnné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Köszöntöm az ülésen megjelent kedves vendégeinket, képviselőtársaimat. Külön tisztelettel
köszöntöm dr. Csizek Tibor úr r.ezredest, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetőjét, kálozi
és sárkeresztúri polgármestertársaimat, Weisengruber Imrét és Virág Miklóst, valamint a kistérségi
munkaszervezet vezetőjét.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, hiányzik Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester,
valamint Bor József Dezső, Farkas Károly és Horváth István képviselő.
Horváth István írásban jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud részt venni, Farkas Károly és
Bor József Dezső jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt csak később érkeznek meg az ülésre.
A pályázatok benyújtása miatt mindenképpen kellett volna rendkívüli testületi ülést tartanunk a
héten, de az élet közbeszólt és két olyan beadvány is érkezett a képviselő-testülethez, amely a
képviselő-testület pénteki napra történő összehívását indokolta, s ezzel kapcsolatban szeretném is
kérni képviselőtársaimat, hogy a vendégeinkre tekintettel a kiadott meghívótól eltérően a 4./
napirendi pontot tárgyaljuk először, tehát az MSZP helyi szervezetének beadványát.
A napirendi pontokra tehát a következők szerint teszek javaslatot:
Napirendi pontok:

1.) Az MSZP helyi szervezetének beadványa
2.) Döntés „A társadalmi megújulás operatív program a közművelődési intézményrendszer
felnőttképzési kapacitásának bővítésére” című TÁMOP – 3.2.3/08/1. kódszámú pályázat
benyújtásáról
3.) Döntés „A társadalmi megújulás operatív program a közművelődés a nem formális és
informális tanulás szolgálatában” című TÁMOP 3.2.3/08/2. kódszámú pályázat
benyújtásáról
4.) Döntés „A társadalmi megújulások operatív program tudásdepó expressz, a könyvtári
hálózat nem formális és informális képzés szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében” című TÁMOP-3.2.4/08/1. kódszámú pályázat benyújtásáról
5.) Horváth István képviselő beadványa
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Horváth István képviselőtársunk ma reggel e-mailben a következőkről tájékoztatott.
Képviselőtársaim megkapták levelét, melynek ide vonatkozó részét szeretném felolvasni: „Tegnap
este kaptam kézhez a mai (02.27.) testületi ülésre szóló meghívót. A testületi ülésen más
elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni. (Pénteken nem szokott ülés lenni.)
Az ülés 5. napirendi pontjával kapcsolatban az alábbi észrevételem van:
− a költségvetéssel kapcsolatban a képviselőkhöz írt levelem nem tekintem a testületnek
címzett beadványnak;
− ha polgármester úr mégis testületi ülésen kíván vele foglalkozni, szerencsés volna, ha jelen
lehetnék azon az ülésen;
− ha mégis a február 27-i ülésen foglalkozna vele (nem tartanám szerencsésnek), kérem, szó
szerint olvassák fel.”
A képviselőtársam kérésének eleget téve, szeretném, ha a napirend maradna, felolvasom a levelét,
de természetesen nem kívánok reagálni az abban foglaltakra. Majd a következő testületi ülésen,
amikor ő is jelen tud lenni, le fogjuk folytatni a részletes vitát.. Úgy gondolom, mivel a meghívó
már megjelent az interneten és a helyi tv-ben is, fontos, hogy a falu közvéleménye tudja, mi az a
beadvány, ami miatt rendkívüli ülést kellett tartania a képviselő-testületnek.
Aki ezzel a kiegészítéssel együtt elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot - egyhangúlag elfogadta.
1.) Az MSZP helyi szervezetének beadványa
Kossa Lajos polgármester:
Surányi László, az MSZP helyi szervezetének vezetője keresett meg tegnapelőtt és a következő
levelet adta át számomra:
„Tisztelt Polgármester Úr! Megdöbbenéssel olvastuk a plakátokról, hogy a Magyar Gárda március
1-jén községünkben tagtoborzást végez. Bizonyára ehhez engedélyért az önkormányzathoz
fordultak. Az MSZP helyi tagsága nevében tiltakozom, hogy ezen szervezet ilyen lehetőséghez
jusson településünkön. A közelmúlt eseményei kézzel foghatóan igazolták, hogy a Magyar Gárda
nem a nemzeti egység kovácsa, hanem a diszkrimináció talán leghatékonyabb élharcosa. E
féllegális szervezet abai megjelenését nem tartjuk szerencsésnek, ha ők is a „Kék óceán” utasai
lehetnek, akkor mi inkább a parton maradunk. Az is köztudott, hogy ahol teret kapnak az
építkezéshez, ott az első adandó alkalommal demonstrálják jelenlétüket, például a helyi
ünnepségeken való hívatlan megjelenésükkel. Mi nem fogunk együtt ünnepelni, koszorúzni ilyen
szellemiségű csoporttal.
Tisztelettel kérjük a testületet, hogy vonja vissza korábbi döntését és ne adjon lehetőséget a
Magyar Gárda helyi szerveződésére.”
Ahogy jeleztem azért kellett a mai napon testületi ülést tartanunk, mivel a Magyar Gárda március
1-jén délután 14 órakor fog a Kultúr Közösségi Házban toborzót tartani. Úgy gondolom, hogy
ennek a levélnek súlyánál fogva mindenképpen ide kellett kerülnie a képviselő-testület elé.
Mivel a kialakult helyzet mindenki előtt ismert, legalábbis az országos helyzet, úgy gondolom,
hogy itt részben közbiztonsági problémáról, részben pedig társadalmi problémáról, társadalmi
feszültségről van szó. Mivel a közbiztonsági probléma Abán, Sárkeresztúron és Kálozon is igen
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erőteljesen jelen van, ezért kértem rendőrkapitány urat, hogy a mai ülésen vegyen részt, illetve
polgármestertársaimat is, ugyanis ennek a levélnek, illetőleg annak, ami körülöttünk történik, úgy
gondolom, hogy az egyik alapvető oka a kialakult közbiztonsági helyzet.
Mielőtt rátérnénk a levél társadalmi oldalára, kérem, hogy a közbiztonsági helyzetről, illetőleg a
helyzet javításáért tett előfeszítéseinkről és a reményeinkről tartsunk egy rövid tájékoztatót.
Mielőtt ezt megtennénk, Surányi Lászlónak szeretném átadni a szót és megkérem, hogy a levelét
röviden szóban egészítse ki.
(Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester az ülésre megérkezett.)
Surányi László, az MSZP helyi szervezetének vezetője:
Ritkán szokott előfordulni, hogy az MSZP helyi szervezete hallatja a hangját nyilvános
összejöveteleken. A legutóbbi beadvány azért született, mert szeretnénk felhívni a község
lakosságának figyelmét arra, hogy a Magyar Gárda abai jelentkezése nem egyszerűen csak egy
formai kérdés, hanem nagyon súlyos társadalmi értékeket is, illetve ellenértékeket is hordoz
magában.
Közismert, hogy a Magyar Gárda hivatalos működési engedély alapján jött létre, mégis társadalmi
nyomásra az ügyészség, úgy tudom, felfüggesztette a tevékenységüket, ezt megfellebbezték és
most bírósági eljárás vizsgálja az ügyészség döntését, illetőleg ennek a szervezetnek a működését.
Azt is tudjuk, hogy öt párti egyetértés van abban, hogy a Magyar Gárda nem szerves része a
magyar társadalomnak, mindegyik politikai párt elhatárolódik tőle, némelyik kemény szavakkal,
mások csak olyan kifejezéssel, hogy a mi kormányunktól esetleg majd nyaklevest kapnak, amiből
kikövetkeztethető az, hogy ők sem látják szívesen az ilyen szerveződést egy kormányváltás utáni
időszakban.
Azt is tudjuk, hogy a Magyar Gárda az elmúlt időszakban magasztos célokat hirdetett meg, de
legtöbbször demonstratív célokkal jelent meg bizonyos helyeken, elsősorban olyan helyeken, ahol
roma bűnözés fordult elő. Az, hogy mennyire kapnak teret az attól függ, hogy a helyi
önkormányzat hallgatólagosan vagy támogatólag kéri-e a segítségüket, illetve elfogadja a
segítségüket. A mi kistérségünk területén e tekintetben talán leginkább Káloz és Sárkeresztúr
települések a fertőzöttek, mégis úgy gondolom, hogy ilyen problémának a megoldására nem a
Magyar Gárda megjelenésére lenne szükség. Amennyiben a bűnüldöző szervek és a társadalmi
szervezetek hatékonyan végzik a tevékenységüket, akkor ilyen paramilitáris szervezetre nincs is
szükség. Lehetséges az, hogy egy ilyen alakulási, vagy toborzó motivációt a fiatalos tenni vágyás is
kivált a fiatalokból, de számtalan olyan lehetőség van, ahol ők a tettrevágyásukat, vagy a
tettrekészségüket hasznosabban is kifejezhetik. Gondolok itt arra, hogy részt vehetnének az egyes
települések, községek rendjének kialakításában, akár zöldmozgalmat csinálhatnának, akár karitatív
tevékenységet végezhetnének. Szerintem szívesen látnák a fiatalokat a polgárőr egyesületekben is,
ha már ilyen rendfenntartó tevékenységre vállalkoznának. Semmiképpen sem kellene olyan
szerveződést létrehozni, amely a megjelenésével is már, különösen az idősebb korosztályban
bizonyos félelmeket kelt és emlékeket is ébreszt.
Jogosnak tartom a beadványunkat, nem szántuk ezt az önkormányzat elleni támadásnak, de arra
gondolunk, ha ilyen nagyszerű célja van a településnek, amit nemrégiben hallottunk a
Polgármester Úrtól, hogy eddigi eredményekre építve és új célokat kitűzve halad tovább ez a
közösség a fejlődés útján, akkor nem vihet magával olyan szervezeteket, legalábbis ez a mi
megítélésünk, amelyeknek a működése társadalmilag nem elfogadott.
Azt is megfogalmaztuk, hogy nem szívesen vennénk részt velük közös ünnepségeken, vagy
koszorúzásokon, amit nagyon komolyan gondolunk, mert a baloldali eszmevilág a szélsőségektől
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nagyon nagy távolságot szeretne tartani, különösen az olyan szélsőségektől, amelyek nem a
nemzeti békét, hanem a nemzeti békétlenséget szítják.
Kossa Lajos polgármester:
Surányi László is megerősítette azon állításomat, hogy a problémának van egy közbiztonsági
oldala, éppen ezért fontosnak tartom leszögezni, hogy nem az önkormányzat, nem a képviselőtestület kezdeményezte és engedélyezte a Magyar Gárda vasárnapi összejövetelét.
Polgármestertársaimmal közösen az elmúlt hetekben, napokban szinte napi kapcsolatban voltunk
a rendőrséggel, rendőrfőkapitány úrral, ami részben annak is köszönhető, hogy a tragikus
események következtében, amelyek az elmúlt hetekben történtek, érezhetően megváltozott az
országos politika érzékenysége a közbiztonság irányába. Mivel a térségünkben vannak problémák,
de vannak komoly elképzeléseink is, amelyek megítélésünk szerint jelentősen javíthatják a
településeink és a kistérség közbiztonsági helyzetét is, ezért próbáltunk meg kálozi
polgármestertársammal közösen részben rövid távú segítségért folyamodni rendőrfőkapitány
úrhoz illetve kapitány urakhoz, részben pedig azon nagy tervünk megvalósítása céljából, amelyet
jó néhány évvel ezelőtt határoztunk el, egy kistérségi rendőrőrs felállítása, megépítése és
üzemeltetése tekintetében, amely rendőrőrs országos mintát adhatna a közbiztonság javítása
területén, illetve egy olyan új modellt dolgozott ki a Megyei Rendőr-főkapitányság a Sárvíz
kistérséget illetően, amely bátran mondhatjuk, hogy megvalósulása estén más térségek számára is
komoly lehetőségeket rejthet magában.
Mielőtt a társadalmi oldalára rátérnénk a levélnek, először Rendőrkapitány Urat szeretném
megkérni, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet, a lakosságot arról, hogy milyen intézkedések
történtek és fognak történni annak érdekében, hogy az emberek biztonságérzete javuljon a
településeken és utána polgármestertársaimmal közösen mi is szólnánk néhány szót arról, hogy
mit szeretnénk, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet.
Dr. Csizek Tibor, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetője:
A Székesfehérvári Kapitányság illetékességével, létszámával kezdeném a tájékoztatómat, illetve
áttérnék a település helyzetére mind létszám, mind közbiztonság tekintetében.
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területéhez mindösszesen 31 település tartozik,
amelyből egy megyejogú város és kettő város. A településeken a lakossághoz legközelebb álló
rendőrnek a körzeti megbízottat tekintem, és amióta vezetem a kapitányságot, azóta valamennyi
körzeti megbízotti helyet feltöltöttünk, ez Abára is vonatkozik. Ugyanakkor azt is el kell
mondanom, hogy nagy nehézségeink vannak, nyilván nem körzeti megbízotti státuszok
tekintetében, hanem létszámviszonyok tekintetében. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság
hivatásos állományú létszáma 293 fő, amelyből megközelítőleg 70 fő hiányzott a tavalyi év
közepén. A kollegáim erőfeszítésének köszönhetően, úgy gondolom, hogy az egész megyében
nem vettek fel annyi rendőrt, mint a Székesfehérvári Kapitányságra, közben folyamatos volt a
fogyás az ismert okok miatt. Ha egyik-másik kollegám szolgálati viszonya meghaladja a 20-25 évet
és több nyugdíjat kap, mint munkabért, akkor nyilván el fog menni és választ valami más
elfoglaltságot. Pillanatnyilag megközelítőleg 40 fő hiánnyal dolgozunk.
Abán négyfős körzeti megbízotti szolgálat van, amely egy ilyen lélekszámú településhez képest
kielégítő. Szabadbattyánban, ahol hasonló a lélekszám, pillanatnyilag egy fő körzeti megbízott
van, azért csak egy fő, mert bár két státusz van, de az egyik körzeti megbízott most ment át a
szomszéd településre, ahonnan pedig most vitték el a munkatársunkat az autópályára. Abán tehát
négy fő körzeti megbízott dolgozik, és úgy gondolom, hogy tisztességgel. A legnagyobb gondot
az jelenti, hogy folyamatos jelenlétet nem tudunk biztosítani, a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság illetve a megye érdekeit is figyelembe véve, azt látják Önök is, hogy nem
mindig itt teljesítik a szolgálatukat.
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Rövidtávon abban gondolkodunk, hogy Tác, Csősz, Soponya, Aba körzeti megbízottainak
csoportba szervezésével egy 9 fős körzeti megbízotti csoportot hoznánk létre Csősz székhellyel.
Egy még ott dolgozó kollegám jönne ide, akiről annyit tudok elmondani, hogy az alosztály
intézkedéseinek ¼-ét produkálta egy személyben, és azt gondolom, hogy ezt a csoportot össze
tudná fogni, úgy is fogalmazhatnék, hogy a délvidéken helyre tudná állítani a rendet. Nyilván
ehhez kilencen kevesen lennének, ezért a szükséges közrendvédelmi állományt,
közlekedésrendészeti állományt és amennyiben szükséges a bűnügyi állományt is ide kellene
vezényelni.
A polgárőrség vezetőjével megismerkedtem, nekünk a polgárőrség természetesen szövetségesünk,
nyilván az ő segítségüket mindenben el tudjuk fogadni, számítunk is arra, hogy segítenek nekünk
a közrend, közbiztonság fenntartásában. Azt gondolom, hogy ez a csoport egy kis lépés a
kistérségi rendőrőrs létrehozása irányába, és biztosíthatom arról Önöket, hogy rajtunk nem fog
múlni, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy valamiféle pályázat útján ez az
elképzelés megvalósuljon. Az előkészítő anyagot elkészítettük az előző pályázathoz is, ha
szükséges, ugyanúgy rendelkezésre áll.
A mostani helyzettel kapcsolatban, ami kialakult az egész országban, a következőket tudom
elmondani. Központi döntés született arról, hogy fokozzuk a közterületi jelenlétet, az általam
elmondottakon túlmenően is. Nagy valószínűséggel már vasárnaptól, nem minden nap, de
többször, elég jelentős erővel találkozhatnak a településen.
Kossa Lajos polgármester:
Az elhangzottakat azzal szeretném kiegészíteni, hogy Simon László Főkapitány Úrral reggel
telefonon egyeztettem, és megyei főkapitányként elmondta, hogy a másik két település
tekintetében hasonló intézkedéseket terveznek. Polgármestertársammal közösen pedig a héten
tárgyaltunk Főkapitány Úrral, aki komoly ígéretet tett arra, és nemcsak ígéretet, hanem mindent
meg is tesz annak érdekében, hogy a rendőrőrsre vonatkozó elképzelésünket az országos vezetés
szintjén is elfogadottá tegyük. Elkezdődött a munka és polgármestertársaimmal közösen mi is
arra törekszünk, hogy a helyzet súlyosságára tekintettel, valóban szülessen valamilyen támogatási
megoldás a rendőrőrs megépítésére vonatkozóan.
Weisengruber Imre, Káloz polgármestere:
Nekem nem tisztem a bűnügyi és egyéb statisztika összehasonlítása, nekem az az álláspontom, és
ezt határozottan vallja Káloz Önkormányzata is, illetve azt gondolom, hogy ebben egyetértenek a
települések lakói is, hogy egy bűncselekmény is sok egy olyan településen, ahol évekkel ezelőtt
nyugalom volt, és a Kossuth rádióból hallottunk csak olyan cselekményeket, amelyek most a
környezetünkben is borzolják a kedélyeket. Aba egy másik rendőrkapitánysághoz tartozik.
Mindazon események, amelyek nálunk történtek az utóbbi időben, összehasonlítva a többi
településsel, nem kimagasló események voltak, de tudni kell, hogy nálunk papíron volt körzeti
megbízott egy fél évig, előtte évekig nem volt körzeti megbízott, valójában egyetlenegy körzeti
megbízottunk sem volt az elhangzottakkal ellentétben. Mindig irigyeltem a Székesfehérvári
Kapitánysághoz tartozó településeket, hogy náluk van körzeti megbízott, mi magunk próbáltuk
ugyanezt megelőző jelleggel, megelőzés céljából bizonyos intézkedések meghozatalával
megteremteni, minden segítséget megadtunk a polgárőrség működéséhez, autót, benzint,
egyebeket. Két mezőőrünk és egy hegyőrünk van, négy faluőrünk volt, és sorolhatnám tovább,
hogy mi mindent tettünk saját magunk annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten. Az utóbbi
napokban változás történt, nálunk is van körzeti megbízott és fokozott rendőri jelenlét.
Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy nagyon szeretnénk, ha a kistérséghez tartozó
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valamennyi település egy rendőrőrshöz tartozna, és ha az említett rendőrőrs megvalósulhatna a
kistérségen belül, és ez által gyökeres, érezhető javulás történne. Úgy gondolom, hogy nagyon
komoly elképzelésekről van szó, amelyeket a kapitányság is támogat, azonban a létesítmény egy
dolog, de a mögötte álló rendőrszakmai szempontból összeállított elképzelések
eredményezhetnek nagyon nagy pozitív irányú változást a kistérség valamennyi településén.
Németh László képviselő:
Szeretném tájékoztatni a község lakosságát és a képviselőtársaimat is, hogy a Polgárőr Egyesület
vasárnap 17 órakor tartja közgyűlését a Kultúr Közösségi Házban, ahol többek között tagfelvétel
is lesz. Aki tenni akar Aba közbiztonságáért, az jöjjön el és hallgassa meg a közgyűlést és
amennyiben úgy gondolja, nagyon szívesen látjuk a sorainkban.
Kossa Lajos polgármester:
Nagyon fontos, hogy ebben az időben lesz a polgárőrség közgyűlése is, és úgy gondolom illetve
bízom benne, sőt bizonyos források már rendelkezésre is állnak, amellyel a polgárőrség
működését 2009-ben biztosítani tudjuk. Meggyőződésem, hogy ez nagyban hozzájárulhat majd a
közbiztonság javulásához Abán. Kapitány Úrnak megköszönjük a részvételt.
Folytatni szeretném a kialakult helyzet megvitatását. Ahogy jeleztem, a jelenség egyik oka, és azt
hiszem, ebben valamennyien egyetértünk, a közbiztonság megrendülése, a másik pedig az a
társadalmi feszültség, amely országosan is tapasztalható. Úgy gondolom, hogy most egy országos
probléma helyi szintű megjelenésével állunk szemben. Született egy levél, amely megítélésem
szerint rossz válasz a kialakult helyzetre, és el is fogom mondani, hogy miért tartom rossz
válasznak. Azt hiszem, sőt nemcsak hiszem, hanem biztos vagyok abban, hogy erre a felvetésre a
képviselő-testületnek is több szempontot figyelembe véve kell az álláspontját kialakítani. Egyrészt
jogilag, másrészt erkölcsileg is elfogadható álláspontot kell kialakítani. A képviselő-testület
álláspontjából tükröződnie kell annak az értékvállalásnak, amelyet fontosnak tart, harmadrészt
pedig én úgy gondolom, hogy a helyi közösség képviseletében olyan álláspontot kell
kialakítanunk, amely a közösség rövid és hosszú távú békéjét segíti elő.
A képviselőtársaimnak kiadtam néhány anyagot, köztük az Indexben megjelent cikket, amely azt
hiszem, tárgyilagosan tájékoztat arról, hogy mi is történt a Magyar Gárda Egyesülettel, amely
egyébként teljes mértékben azonos a Surányi László által elmondottakkal. A Magyar Gárda
Egyesületet a Budapesti Bíróság első fokon megszüntette, ezt az egyesület megfellebbezte. Ezen
kívül viszont van egy Magyar Gárda Mozgalom, amely nem azonos a Magyar Gárda Egyesülettel,
van ebben egy fajta jogi csűrés-csavarás, de mivel az egyesület a döntést megfellebbezte, így az
nem jogerős. A mi szempontunkból, megítélésem szerint, nem ez a dolog lényege. A
jogszabályoknak is utánajárva egy olyan levéltervezetet igyekeztem összeállítani, és ezt szeretném
felolvasni, illetve kérem képviselőtársaimat, hogy ezt vitassuk meg, amely valóban megfelel annak
a négy feltételnek, amelyekről az előzőekben beszéltem. Fontos tehát, hogy jogilag is elfogadható
álláspont szülessen a képviselő-testület részéről, erkölcsileg is vállalható állásfoglalás, és tükrözze
azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartunk akár a „Kék óceán” stratégia mentén,
harmadrészt pedig én is nagyon fontosnak tartom azt, hogy a jelenlegi feszült társadalmi
helyzetben próbáljuk meg úgy kezelni ezt az eseményt, hogy ez a közösség békéje irányába
mutasson és ne a feszültségek nőjenek.
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A levél a következőképpen hangzik:
Tisztelt Elnök Úr! Levelükre válaszként először is szeretnénk Önöket arról tájékoztatni, hogy a Magyar
Gárdának nem kellett és ezért nem is kért engedélyt a tagtoborzó megrendezésére. Minden állampolgári közösség
engedély nélkül kibérelhet termet a Kultúr Közösségi Házban. Ezért Aba Nagyközség Önkormányzata nincs
abban a helyzetben, hogy ilyen vagy más rendezvényt megtiltson.
Álláspontunk megerősítésére idéznénk Önöknek az MSZP választmányának tegnapi sajtóközleményéből:
„Elfogadott állásfoglalásuk szerint az MSZP választmánya egyetért az Európai Tanács Rasszizmus és
Intolerancia Elleni Bizottságának február 24-én nyilvánosságra hozott jelentésének Magyarországot érintő
megállapításaival és ajánlásaival.
A véleményszabadság és az emberi méltóság védelmének elsődlegességét korlátozó magyarországi értelmezés nem
teszi lehetővé, hogy szigorúan fellépjenek a gyűlöletkeltés, a rasszista uszítás szaporodó megnyilvánulásai ellen.”
Ebből az állásfoglalásból is kiderül, hogy még akkor sem tilthatnánk meg egy rendezvényt, ha azt bizonyíthatóan
a gyűlöletkeltés és a rasszista uszítás jellemezne, amelyeket mi is elítélendőnek tartunk.
Továbbá természetes egy plurális társadalomban, amely szabadon szerveződik, hogy nagyon sokféle szervezet jön
létre, amely él a szabad szerveződés lehetőségével. A demokrácia, mint azt Önök tudják, kinyilvánítja a szólásés sajtószabadságot, a szerveződés szabadságát és a törvény előtti egyenlőséget mindenki számára.
Ebből következik, hogy egy demokratikus jogállamban bármilyen megfontolt, jogszerű korlátozás – az
Országgyűlés döntése után - elsősorban a bíróságok feladata lehet.
Ezért azt javasoljuk Önöknek, hogy ne önkormányzati tiltást követeljenek, hanem – ha bármilyen rendezvénnyel
szemben fenntartásuk vagy ellenvéleményük van – erről például közvetlenül tájékoztassák a rendezvény
szervezőit. Önök előtt más számos bevált lehetőség van, melyek közül a jelenlegi feszült társadalmi helyzetben a
nyilvános vitát tartjuk célravezetőnek.
Felelősségünk közös, ahogy ezt Ladányi János (Népszabadság, 2009. február 21.) is megfogalmazta:
„A borsodiak, és persze mi, Európához felzárkózni törekvő többi magyarok is, sok-sok éve úgy „oldjuk meg”
ezt a problémát, hogy sokszorosára növeljük azt. Ennek pedig, nekünk azt igazán tudnunk kellene a
történelemből, nem lehet jó vége! Ha egy hátrányos helyzetű kisebbség -ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy
jogosan vagy jogtalanulúgy érzi, hogy a rendőrség, az önkormányzat, az állam nem védi meg őt, elkezdi
megvédeni saját magát. Ha a többségi társadalom -jogosan vagy jogtalanul - úgy érzi, hogy intézményei nem
védik meg őt a „deviáns kisebbségtől”, elkezdi megvédeni saját magát. Ilyen helyzetekben szokott elszabadulni az
erőszak és viszonterőszak egymást egyre erősítő ördögi köre, mint azt legutóbb a Balkánon láthattuk. Elég sok
embernek kell meghalnia, amíg megérkeznek a nemzetközi békefenntartók, akik szétválasztják az egymással
szembenálló feleket. Addigra, nemzetközi támogatást is maga mögött tudva, szeparatista mozgalmak
szerveződnek, amitől a konfliktus csak tovább éleződik.
Most körülbelül ennek a folyamatnak a közepénél tartunk. A fiatal és igen törékeny magyar demokrácia nagy
próbája, hogy képes lesz –e megállítani az önsorsrontó cselekedeteknek ezt az egymást erősítő láncolatát.”
Meggyőződésünk, hogy a Kék Óceán Stratégia következetes megvalósítása példaértékű válasz lehet Aba, a Sárvíz
kistérség és Magyarország problémáira és kihívásaira, ehhez kérjük az MSZP helyi szervezetének támogatását és
aktív segítségét.”
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A levél kiegészítéseképpen még néhány sort szeretnék felolvasni egy interjúból, amely szintén a
Népszabadságban jelent meg a napokban, amely inkább azt mondanám, és bízom abban, hogy
sokan egyetértenek itt a teremben is majd a felolvasottakkal, egy személyes hitvallásom is lehet az
üggyel kapcsolatban, amely már kicsit tovább mutat a rövidtávú feladatainkon, és azt hiszem,
hogy jól érzékelteti a dolgok helyzetének a súlyosságát illetve azt, hogy mit kellene tennünk annak
érdekében, hogy ez a helyzet pozitív irányba mozduljon el. Ez az interjú Székely János katolikus
püspökkel készült és február 26-án jelent meg a Népszabadságban „Hogyan viszonyulna Jézus a
cigányokhoz, ha a mai Magyarországon élne?” címmel. Székely János katolikus püspök úgy érzi,
tudja a választ, szerinte az egyháznak is szerepet kell vállalni az etnikai feszültségek enyhítésében.
A püspöki karban ő felel azért, hogy a cigány pasztoráció, a romák lelki gondozása minél
sikeresebb legyen. Következőket nyilatkozza a püspök úr: „igen sok a nyilatkozat és kevés a
tényleges cselekedet, viszont lényegesnek tartanám, hogy a cigánysággal kapcsolatos tényeket
megismerje a lakosság és az egyház is formálja kicsit a szemléletet. Bennem egyébként születőben
van egy írásféleség, olyasmi címmel, hogy „Jézus és a cigányok”. Arról szólna, hogy Jézus, ha a
mai Magyarországon élne, hogyan állna hozzá ehhez a kérdéshez. Úgy gondolom az evangéliumra
és Krisztusra leginkább két dolog jellemző: az igazság és a szeretet. Az egyháznak nagyon fontos
üzenete lenne, hogy az összes embertelenséget és törvénytelenséget elítélje, próbáljon segíteni
abban, hogy enyhüljenek a feszültségek. Sok összetevője van annak, miért alakult így a helyzet.
Nagy bajnak tartom, hogy rengeteget beszélünk a cigányokról, de a legfontosabb pontokon, ahol
tennünk kellene, munkahelyhez juttatás, vagy oktatás, alig történik valami. Azt sem helyes
hozzáállás, ha a problémákat eltussoljuk, gondoljunk például Kelet-Magyarországra, ahol a
vagyonbiztonság jelentősen csökkent, s talán közrejátszott ebben az állam egyfajta puha
magatartása is, amely majdnem inkább bátorít bizonyos enyhébb bűnözési formákat, és úgy néz
ki, ezeket a politika tolerálja. Nem rég láttam egy felmérést, ami kimutatta, hogy a
mélyszegénységben élő társadalmi csoportok körében nagyjából egyforma a bűnözés mértéke.
Tehát semmiképpen nem lehet azt állítani, hogy a cigányság hajlamosabb a bűnözésre, én nem
erről beszélek. Az embernek néha olyan érzése támad, hogy a politika célja a szavazatszerzés,
semmi más. Lehet, hogy tévedek, de könnyen el tudom képzelni, hogy az ilyen puha magatartás is
azt a célt szolgálja, hogy a politika a maga számára biztosítsa a cigányok szavazatait. Magyarország
jövője nagymértékben függ attól, képesek vagyunk-e testvérként együtt élni.”
Természetesen a cikk ennél hosszabb és érdemes elolvasni, mert részben arról van szó, amelyért
úgy gondolom, hogy itt a kistérségben és Abán is megpróbálunk sokat tenni, ez pedig valóban a
nevelés és oktatás kérdése, és meggyőződésen, hogy hosszú távon csak ez jelenthet megoldást a
problémára. A napirendi pontok, amelyeket egyébként is tárgyaltunk volna, jól fogják mutatni
azokat a törekvéseket, amelyek ebbe az irányba mutatnak mind Abán, mind a kistérségben, tehát
én nem véletlenül kértem a levéltervezetben az MSZP helyi szervezetét, hogy a Kék óceán
stratégia megvalósítása kapcsán működjünk együtt. A Kék óceán stratégiának, amelyet néhány
héttel ezelőtt mutattam be a képviselő-testületnek, van egy fejezete, amely bemutatja a Kék
óceánokat, 18 projekt került ebben felsorolásra, amelyet kettővel kiegészítettem a mai napra. A
19. és 20. tehát nem véletlenül volt kipontozva, és képviselőtársaim, akik ismerik ennek a
stratégiának a lényegét, tudják, hogy éppen arról van szó, hogy ezek száma folyamatosan
bővíthető, és úgy gondolom, hogy a kistérségi rendőrőrs, valamint Aba és térsége
szennyvízberuházása két nagyon fontos beruházás, amely egyértelműen a feszültségek oldásához
vezethetne. Az oktatás-nevelés területén a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
benyújtandó pályázataink pedig már a társadalmi megújulást segíthetnék elő, ezért gondolom
komolyan azt és kérem is, hogy működjünk ebben együtt az MSZP helyi szervezetével. Kérem,
hogy segítsenek lobbizni annak érdekében, hogy ezen beruházásaink, pályázataink sikeresek
legyenek, mert ez jelentheti a hosszú távú megoldást, illetve nem is csak a hosszú távút, hanem
már középtávon is nagyon komoly eredményeket érhetünk el, a rendőrőrs megvalósításával és a
szennyvízberuházás sikeres befejezésével pedig részben azonnal javulna az életminőség és jelentős
mértékben javulhatna az emberek biztonságérzete.
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A levél, úgy gondolom, hogy jogilag, erkölcsileg, valamint a közösség szempontjából is
elfogadható a képviselő-testület számára. Kérem, hogy vitassuk meg, azt a részt pedig, amelyet a
Népszabadságban megjelent interjúval kapcsolatban felolvastam, kérem, hogy tekintse mindenki
úgy, hogy ez jómagam személyes hitvallása a kérdéssel kapcsolatban, és ennek megfelelően
szeretnék ténykedni és cselekedni az elkövetkezendő időszakban is, mint magánember és mint
Aba polgármestere is. Azért kértem Kapitány Urat is, hogy legyen jelen a mai ülésen, hogy jól
érzékelhető legyen a faluközösség és a kistérség közössége számára is, hogy
polgármestertársaimmal azokat a megoldásokat keressük, amelyek, megítélésünk szerint, a
helyzeten javíthatnak. Ez a megoldás részben a rendőrséggel való szorosabb együttműködés és a
rendőri jelenlét bővítése, a polgárőrség anyagi problémáinak megoldása és ezáltal a polgárőrség
hatékony munkájának elősegítése.
A Magyar Gárda toborzója, amely egyébként a Kultúr Közösségi Ház egy kistermére fog
korlátozódni, nem demonstráció lesz, csak egy beszélgetés, amely az elmondott jogi álláspont
szerint jogilag is alátámasztott. Kérek mindenkit, hogy a napirendi pontot megfelelően, a helyén
kezelve tárgyaljuk meg és bízom abban, hogy ez a levéltervezet alkalmas arra is, hogy úgy álljunk
fel a mai nap ettől az asztaltól, hogy azon emberek számára is elfogadható megoldás született,
akik érzékenyen gondolkoznak és cselekednek a Magyar Gárda megjelenésével kapcsolatban.
Csép Györgyné alpolgármester:
Amikor a levelet a kezembe vettem és megkérdeztem a környezetemben, hogy ki látta ezt a
felhívást, ki látta ezt a plakátot, senki nem tudott róla, senki nem tudta, hogy itt a Magyar Gárda
valamit is akar vagy tagokat szeretne toborozni. Én is csak azután értesültem róla, miután a levelet
megkaptam, de nem láttam sehol semmiféle jelét ennek.
Úgy tudom, hogy a képviselő-testület nem hozott olyan döntést és engedélyt sem adott arra, hogy
a Magyar Gárda tagtoborozást végezzen, és ez is egy kicsit megdöbbentett, de nem hiszem, hogy
különösebben nagy szerveződésről lenne szó, hiszen van nekünk polgárőrségünk, akik ha jól
végzik a dolgukat, inkább rájuk van szükség. Ha pedig Surányi László szavaival élek, akkor azt kell
megjegyeznem, hogy mindenki oldaláról van egy bizonyos diszkrimináció, de milyen jogon
tiltanák azt meg, hogy emberek összegyűljenek, megbeszéljenek dolgokat. Nekem sem tetszik,
nekem se szimpatikus, és teljes mértékben egyetértek a Polgármester Úr válaszlevelével, de
ugyanakkor bennem van egy kétoldalú félelem, egy oldalról a Magyar Gárdától is félek, de félek az
elszaporodott környezetünkben levő bűnözéstől is, nem mintha ez megoldaná a kérdést.
Félek, hogy egyre jobban szaporodnak a bűnesetek és továbbfűzöm a gondolatomat, örülnék, ha
tényleg lenne Abán egy olyan ütőképes rendőrőrs, melynek tagjai nemcsak a faluban
járőröznének, hanem a külterületeteken is, a külső területeket is megnéznék, vagy az olyan
utcákba is elmennének, ahol egyébként elég nehéz közlekedni, csak éppen a rablók, támadók
tudnak bemenni, kerítést felbontani, hátsó kamrákat kinyitni, mert olyan helyen van, amely nincs
látószögben, vagy éppen az emberek összegyűjtögetett terményeit a szőlőhegyen, a felépített kis
pincéjükből ellopják, feltörik, vagy éppen csak megrongálják.
Nem gondolok színre, etnikumra, akármilyen faji megkülönböztetésre akkor, amikor azt
mondom, hogy ezeket a bűnözőket nagyon jó lenne végre kézre keríteni. Mindenképpen bízom a
polgárőrökben és remélem, hogy hatékonyan meg fogják majd oldani a feladatot.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Egyrészt úgy tudom, hogy ez nem az önkormányzat hatáskörébe tartozó kérdés, másrészt azt
gondolom, hogy mindenkiben van egy minimális illúzió azzal kapcsolatban, hogy 1990-ben volt
egy rendszerváltás és ha a rendszerváltás azt a változást hozta az ország életében, hogy egy
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demokratikusabb társadalomban élhetünk, akkor én úgy gondolom, hogy minden egyes olyan
szerveződés, amely jelenleg a jogszabályok szerint működik, az legális. A Magyar Gárdát már
betiltották első fokon, ez nagy siker. Nagyon bízom abban, hogy egy olyan társadalomban élünk,
ahol a jogszabályok betartása minden állampolgárnak a kötelessége, de egészen addig, amíg nincs
jogszabályi tiltás egy szervezetre, addig senkinek, a társadalom semelyik csoportjának sincs sem
joga, sem jogilag lehetősége, sem erkölcsi lehetősége arra, hogy ilyen szervezetek megjelenését
korlátozza, vagy ilyen irányba fellépjen. Azt gondolom, hogy ha ez a mozgalom betiltásra, vagy
törlésre kerül a nyilvántartásban, azaz a bíróság törli a nyilvántartásból, akkor természetesen fel
lehet lépni ellene, de addig úgy gondolom, figyelembe kell venni azt is, hogy az a félelem, ami
ellen az ilyen esetben fellépnek, annak hol lesz a vége, meddig fajul. Ez egy ugyanolyan fellépés,
amitől félteni akarják a társadalmat, hiszen ki lesz az a következő csoport, akinek a fellépése
gondot okoz valakinek. Úgy gondolom, hogy azon túl, hogy az önkormányzatnak semmilyen
hatásköre nincs erre, egészen addig nem is kellene ilyen dolgokkal foglalkoznunk, amíg jogszabály
szerint működő egyesület vagy csoport kér ilyen megjelenési lehetőséget.
Surányi László, az MSZP helyi szervezetének vezetője:
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam a véleményemet, és mint már az
előbb kifejtettem, nagyon korrektnek tartom Polgármester Úr levelét a kapott beadványunkra.
Abban valóban tévedtem, mert nem tudtam, nem voltam annak ismeretében, hogy a Kultúr
Közösségi Házat bárki kibérelheti rendezvényekre, ezért azt gondoltam, hogy politikai indíttatású
szervezet csak az önkormányzattól kaphatott esetleg engedélyt, ha nem így történt, akkor
megkövetem érte Polgármester Urat.
Amit Pőcze Ferenc mondott, az a dolognak egy kicsit könnyed értékelése. Bármikor hajlandó
vagyok ezt a dolgot megvitatni négyszemközt, ne töltsük ezzel másoknak az idejét. Persze mi is
tudatában vagyunk dolgoknak, hiszen ebben a társadalomban élünk és engem is érdekel, hogy mi
történik az országban. Azzal az idézettel, amelyet Polgármester Úr felolvasott a Népszabadságból,
annak az első betűjétől kezdve az utolsóig egyetértek, és nagyszerű kezdeményezésnek tartom,
hogy az újság ilyen véleménynek hangot ad. Ha a társadalmi viszonyokban teret nyer, hogy
egyházi emberek is kifejtik a véleményüket ilyen kérdésekben, szerintem akkor a társadalmi béke
és a társadalom rendjébe vetett bizalom sokkal előbb helyreáll, mint ha közömbösek maradunk.
Azt gondolom, hogy azt is nyugodtan elvárhatnánk a rendőrségtől, hogy a rendőr rendőr módjára
viselkedjék, most túlzásba esek és nem általánosítok, de nagyon sok olyan rendőr van, aki csak az
egyenruháját és a fizetését veszi fel, ugyanakkor konfliktuskerülő, mert ha a rendőrségünk élve a
törvény adta jogával és azzal, hogy a megjelenése és a felhatalmazása keményebb fellépésre is
jogosítja, akkor már kevesebb konfliktus lenne és kevesebb félelem az emberek körében. Ehhez
az is kellene, hogy azok az emberek, akik a kormányban képviselik a társadalmi rend fenntartására
vonatkozó jogosítványaikat, vagy jogosítványaik vannak ennek a fenntartására, elgondolkodjanak
ezen és ne csak irodai munkának tartsák, hanem vegyék ezt komolyabban, mert ez az embereknek
az élete.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a levéltervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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25/2009. (II.27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete válaszképpen az MSZP levelére az alábbi levéltervezetet
fogadja el:
Tisztelt Elnök Úr! Levelükre válaszként először is szeretnénk Önöket arról tájékoztatni, hogy a
Magyar Gárdának nem kellett és ezért nem is kért engedélyt a tagtoborzó megrendezésére.
Minden állampolgári közösség engedély nélkül kibérelhet termet a Kultúr Közösségi Házban.
Ezért Aba Nagyközség Önkormányzata nincs abban a helyzetben, hogy ilyen vagy más
rendezvényt megtiltson.
Álláspontunk megerősítésére
sajtóközleményéből:

idéznénk

Önöknek

az

MSZP

választmányának

tegnapi

„Elfogadott állásfoglalásuk szerint az MSZP választmánya egyetért az Európai Tanács
Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának február 24-én nyilvánosságra hozott jelentésének
Magyarországot érintő megállapításaival és ajánlásaival.
A véleményszabadság és az emberi méltóság védelmének elsődlegességét korlátozó magyarországi
értelmezés nem teszi lehetővé, hogy szigorúan fellépjenek a gyűlöletkeltés, a rasszista uszítás
szaporodó megnyilvánulásai ellen.”
Ebből az állásfoglalásból is kiderül, hogy még akkor sem tilthatnánk meg egy rendezvényt, ha azt
bizonyíthatóan a gyűlöletkeltés és a rasszista uszítás jellemezne, amelyeket mi is elítélendőnek
tartunk.
Továbbá természetes egy plurális társadalomban, amely szabadon szerveződik, hogy nagyon
sokféle szervezet jön létre, amely él a szabad szerveződés lehetőségével. A demokrácia, mint azt
Önök tudják, kinyilvánítja a szólás- és sajtószabadságot, a szerveződés szabadságát és a törvény
előtti egyenlőséget mindenki számára.
Ebből következik, hogy egy demokratikus jogállamban bármilyen megfontolt, jogszerű korlátozás
– az Országgyűlés döntése után - elsősorban a bíróságok feladata lehet.
Ezért azt javasoljuk Önöknek, hogy ne önkormányzati tiltást követeljenek, hanem – ha bármilyen
rendezvénnyel szemben fenntartásuk vagy ellenvéleményük van – erről például közvetlenül
tájékoztassák a rendezvény szervezőit. Önök előtt más számos bevált lehetőség van, melyek közül
a jelenlegi feszült társadalmi helyzetben a nyilvános vitát tartjuk célravezetőnek.
Felelősségünk közös, ahogy ezt Ladányi János (Népszabadság, 2009. február 21.) is
megfogalmazta:
„A borsodiak, és persze mi, Európához felzárkózni törekvő többi magyarok is, sok-sok éve úgy
„oldjuk meg” ezt a problémát, hogy sokszorosára növeljük azt. Ennek pedig, nekünk azt igazán
tudnunk kellene a történelemből, nem lehet jó vége! Ha egy hátrányos helyzetű kisebbség -ebből
a szempontból teljesen mindegy, hogy jogosan vagy jogtalanul- úgy érzi, hogy a rendőrség, az
önkormányzat, az állam nem védi meg őt, elkezdi megvédeni saját magát. Ha a többségi
társadalom
-jogosan vagy jogtalanul úgy érzi, hogy intézményei nem védik meg őt a
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„deviáns kisebbségtől”, elkezdi megvédeni saját magát. Ilyen helyzetekben szokott elszabadulni az
erőszak és viszonterőszak egymást egyre erősítő ördögi köre, mint azt legutóbb a Balkánon
láthattuk. Elég sok embernek kell meghalnia, amíg megérkeznek a nemzetközi békefenntartók,
akik szétválasztják az egymással szembenálló feleket. Addigra, nemzetközi támogatást is maga
mögött tudva, szeparatista mozgalmak szerveződnek, amitől a konfliktus csak tovább éleződik.
Most körülbelül ennek a folyamatnak a közepénél tartunk. A fiatal és igen törékeny magyar
demokrácia nagy próbája, hogy képes lesz –e megállítani az önsorsrontó cselekedeteknek ezt az
egymást erősítő láncolatát.”
Meggyőződésünk, hogy a Kék Óceán Stratégia következetes megvalósítása példaértékű válasz
lehet Aba, a Sárvíz kistérség és Magyarország problémáira és kihívásaira, ehhez kérjük az MSZP
helyi szervezetének támogatását és aktív segítségét.”
Kossa Lajos polgármester:
Ebben a levélben szerepel egy mottó „az ellentétek nem egymás elpusztítására, hanem egymás
támogatására valók”. Ennek az idézetnek van egy folytatása „ha ezt megérted, életed minden
problémájában alkalmazni tudod, sok erőt meríthetsz belőle legnehezebb körülményeid közepette
is”. Én azt kívánom, hogy valamennyien értsük meg és éljük meg ennek az idézetnek a lényegét és
fontosságát. Elnök Úrnak átadnám a hivatalos választ, és abban bízom, hogy ez a közösség
békéjének a megőrzésére irányul.
Surányi László, az MSZP helyi szervezetének vezetője:
Még azt kívánom elmondani, hogy az önkormányzat döntéseit és céljait mindig támogattuk,
ennek néhányszor tanújelét is adtuk, véleményt mondtunk az első nagy tanulmányról, amely a
község távlati fejlesztési céljait fogalmazta meg, és ha a kezünkbe kerül a „Kék – óceán” stratégia,
akkor arról is szívesen mondunk véleményt.
2./ Döntés a Társadalmi Megújulás Operatív Program, program a közművelődési
rendszer intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére című TÁMOP
3.2/3/08/1. kódszámú pályázat benyújtásáról
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Gerse Istvánt, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási
Munkaszervezet vezetőjét, aki nagyon sokat segített abban, illetve munkatársai, Fábián Judittal
együtt, hogy ezek a pályázatok, amelyekről a következőkben szó lesz, elkészülhettek.
Megkérem, hogy röviden tájékoztassa a képviselő-testületet a pályázat lényegéről.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
A pályázat egyik kiemelt közvetlen célja a munkából kieső, hátrányos helyzetű csoportoknak
képzések szervezése, illetve a pályázat keretében két OKJ szakképesítő tanfolyam
megszervezésére kerül még sor, az egyik a mezőgazdasági gépkezelő, a másik pedig az építő és
anyagmozgató gépkezelő. Ezek a képesítések az előzetes felmérések alapján jelenleg szükségesek,
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hiszen számos olyan lakó él a környezetünkben, akinek a munkájához ez szervesen kapcsolódik.
Feltétlenül szükséges továbbá a mezőgazdasági gépkezelő modulképzése az esetleges közhasznú
munkába bevonandó ember számára is. A célcsoport, a 8 osztályt elvégzettek, főként azok,
akiknek nincs munkája, hiszen talán ez is segítheti az előző témákban érintett hátrányos
helyzetűek boldogulás felé haladását.
A projektgazda az abai gimnázium szakembere, de jelen képzéshez konkrét oktatói gárdát a
kistérségből a seregélyesi szakközépiskola tud biztosítani, ezért a konstrukció keretében
bevonásra kerültek a seregélyesi szakközépiskola tanárai is. Az elméleti oktatás Abán történne, de
nyilván a szükséges eszközök hiányában a gyakorlati képzés a seregélyesi iskolában. Az
előterjesztés elkészítésénél még nem állt rendelkezésre a pontos pályázati összeg, azt a pályázati
cég tegnap hozta, lehet látni a ma kapott (polgármester úr a mai napon adta át) anyagban. A
pályázat főösszege a maximálisan megpályázható 30 millió Ft. A pályázat 100%-os finanszírozású
és lehetőség van előfinanszírozásra, az önkormányzat azonnal beadhatja maximum 40 %-ig az
előfinanszírozási kérelmét.
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim láthatják ennél a pályázatnál, illetve a következő kettőnél is, hogy komoly új
tartalmak jelenhetnek meg Abán és a kistérségben, és emellett a működési kiadásainkhoz is
hozzájárulhatnak. Látni fogják, hogy melyik intézmény hogyan tudná kiegészíteni a működését a
pályázat segítségével és amit nagyon fontosnak tartok, hogy nagyon komoly együttműködés alakul
ki mindhárom területen valamennyi kistérségi településsel. Az együttműködési megállapodásokból
is jól tükröződik, hogy ezen pályázatok a kistérségi együttműködés elmélyítésére is kiválóan
alkalmasak lehetnek, másrészt valóban komolyan gondolom azt, hogy végre ezek azok a
pályázatok, amelyek nagyon komoly lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy az emberek és a
hátrányos helyzetű csoportok számára az esélyegyenlőséget biztosítatni tudjuk a kistérségben.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az írásos határozati javaslattal egyetért, amelyben felhatalmazza az önkormányzat a
polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, illetve az önkormányzat vállalja a pályázat
támogatását, valamint a pályázati útmutatóban előírt fenntartási kötelezettséget, kérem, emelje fel
a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
26/2009. (II.27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére”
című, TÁMOP-3.2.3/08/1. kódszámú pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
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Az Önkormányzat támogatja a pályázat benyújtását és felhatalmazza Kossa Lajos polgármester a
pályázati dokumentáció mellékletét képező nyilatkozat aláírására, melyben az Önkormányzat
vállalja a pályázat támogatását, valamint pályázati útmutatóban előírt fenntartási kötelezettségét.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
3./ Döntés a társadalmi megújulás operatív program közművelődése nem formális és
informális tanulás szolgálatában c. TÁMOP 3.2/3/08/2. kódszámú pályázat
benyújtásáról.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
Ez a pályázat fejti ki igazán a kistérségi hatását, egyrészt azzal, hogy öt településsel kötött
megállapodás keretében történik a programok szervezése, amelyek azonban messze túlmutatnak
az öt település határán, a kistérség összes települése érintett a szerződés kapcsán, kimondottan a
tábor szervezésében. A pályázat lehetőséget teremt azoknak a közoktatási feladatoknak a
megoldására, amelyek kapcsán az elmúlt időszakban az egyre csökkenő költségek miatt egyre
több gyermek esik ki a délutáni szabadidő szervezéséből és válik az utca gyermekévé. A
pályázatban szereplő szakkörök és foglalkozások ezen jelentősen javíthatnak. A táblázatban
szerepel, hogy milyen programok kerülnek közvetlenül megszervezésre. Költségvetési okok miatt
egy kicsit módosult a tartalom, de nem jelentősen. Lehet látni, hogy a B, C, D komponens
keretében szerepelnek, főleg a B komponensben, szakkör és egyéni képességfejlesztő
kompetencián alapuló képességfejlesztő foglalkozások. Az általános iskola szakembereit bevontuk
a programba, a C és a D komponens keretében az ifjú korosztálynak, főként hátrányos helyzetű,
valamint gyesen levő anyukáknak szerveznénk informatikai képzéseket, nyelvi képzéseket. A
táblázat szintén bemutatja, hogy melyik településen hány ilyen képzés lenne megszervezve, a D
komponens keretében pedig az Abán már hagyományokat teremtő, a részvételi demokrácia
rendezvényei és ahhoz hasonló programok szervezésére kerülne sor a pályázat segítségével.
Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a pályázati projekt rendkívül jelentős hatással lehet a
közoktatás és a közművelődés közös szerveződésére. Hatása talán olyan lehet, mint az egykori
néptanítóknak, akik összefogták a falvak kulturális életét. Holnap van a pályázat beadási
határideje. 100 millió Ft-os nagyságrendű pályázat, amelyben Aba Önkormányzata, mint
konzorciumvezető 34 millió Ft-os részesedéssel fog megjelenni.
A D komponens a gyakorlást segítő kompetencia fejlesztésére vonatkozik. Végigolvastam a
tartalmát, visszakapcsolódik az előző napirendi ponthoz. Azt gondolom, hogy azok a gyerekek,
akik részt vesznek ebben, azok számára a korábbi napirendben felmerült kérdés már nem lesz
kérdés, mert egyértelmű válasz van rá.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal, az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, hogy emelje fel
a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
27/2009. (II.27.) számú
Határozat
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Aba Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a Javaslat „A közművelődés a nem formális és
informális tanulás szolgálatában” című, TÁMOP-3.2.3/08/2. kódszámú pályázat benyújtására
vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
Az Önkormányzat támogatja a pályázat benyújtását és felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a
pályázati dokumentáció mellékletét képező nyilatkozat aláírására, melyben az Önkormányzat
vállalja a pályázat támogatását, valamint a pályázati útmutatóban előírt fenntartási kötelezettsége
továbbá a konzorciumi megállapodás megkötésére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
4.) Döntés a társadalmi megújulás operatív program tudásdepó expressz a könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében c. TÁMOP 3.2.4/08/l. kódszámú pályázat benyújtásáról
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
Ez a pályázat kimondottan a könyvtári szolgáltatások fejlesztéséről szól, Fábián Judit valószínűleg
többet tudna mondani, hiszen ő vett részt aktívan ezen pályázat tartalmi részének kidolgozásában.
Fábián Judit, a Tanka János Nagyközségi Könyvtár vezetője:
Olyan lehetőségek nyílnak meg ebben a pályázatban, mint például a 24 órás Online szolgáltatás,
amellyel a kölcsönzést otthonról lehet meghosszabbítani. Továbbá lehet tájékozódni arról, hogy
az országban hol található az a könyv, ami iránt érdeklődik valaki. Lehet tartani számítástechnika
tanfolyamot nyugdíjasoknak is, gyerekeknek is, illetve Internet használati órákat lehet bevezetni.
2011-ig havi lebontással különböző programokat terveztünk és valamennyi támogatható a
pályázat által.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
A pályázat kapcsán egyeztettem a megyei könyvtár igazgatójával, és támogatatását kértem. A
megállapodás következtében az elkövetkezendő időszakban a könyvtári szolgáltatások bővülnek,
a hálózati rendszerek felépülnek. A projekt megteremti azt a lehetőséget, hogy az abai könyvtár a
későbbiekben egy térségi szolgáltatóként működve, az egész kistérségben nyújtson olyan
szolgáltatásokat, amelyeket a korszerű informatika és a hagyományos könyvek összekapcsolásával
lehet megteremteni. Rendkívül hangsúlyos az, hogy a gimnázium szakembereit bevontuk a
pályázat lebonyolításába, amely költséghatékonnyá tudja tenni az önkormányzat gazdálkodását
ezen a területen is. Azt hiszem, hogy a projekt megvalósulása esetén rendkívül komoly előrelépést
tehetünk, illetve a pályázat keretében feldolgozható a helytörténeti gyűjtemény is.
Bor József Dezső az ülésre megérkezett.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném hangsúlyozni, hogy 100%-os támogatásról van szó valamennyi pályázat esetében és
képviselőtársaim láthatják a támogatási vagy együttműködési megállapodásokból, hogy
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valamennyi pályázatunk valamennyi kistérségbeli településre kiterjed. Sikerült új stratégiai
partnereket is szereznünk a seregélyesi Szakképző és Szakközépiskola, illetve a Megyei Könyvtár
személyében. A pályázatok mind a Polgármesteri Hivatal, mind a gimnázium, mind a kistérségi
munkaszervezet esetében olyan plusz forrásokat hozhatnak be a rendszerbe, amelyek a működési
kiadásainkat is csökkenthetik, tehát mindazon komplex elvek mentén állítottuk össze a
pályázatokat, amelyekről a döntés kapcsán már szó volt. Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt,
hogy emellett a három pályázat mellett készül még egy negyedik is. Megkérem Gerse Istvánt,
hogy erről még röviden tájékoztassa a testületet. Korábban szintén benyújtottunk már az iskola és
az óvoda tekintetében egy hasonló pályázatot a kompetencia alapú oktatás kapcsán. Szeretném,
ha komplexen tudnánk kezelni és azért próbálunk meg lobbizni, hogy a döntéshozók ezen
pályázatainkat egységesen hagyják jóvá, természetesen akkor, ha a formai feltételeknek is
megfelelnek, ugyanis úgy gondolom, hogy komplexitásában igen jelentős eredményeket érhetnénk
el valamennyi településen és kistérségi szinten is.
Összességében az öt pályázat, amelyek ezen operatív program keretében kerülnek benyújtásra,
megközelítik a 300 millió Ft-os támogatási értéket. Nem véletlenül az a neve, hogy társadalmi
megújulás operatív program, ha valóban hatékonyan használjuk fel az összeget, komoly
eredményeket érhetünk el.
Aki a határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
28/2009. (II.27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a Javaslat „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében” című TÁMOP-3.2.4/08/1. kódszámú pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést,
és az alábbi határozatot hozza:
Az Önkormányzat támogatja a pályázat benyújtását és felhatalmazza Kossa Lajos polgármester a
pályázati dokumentáció mellékletét képező nyilatkozat aláírására, melyben az önkormányzat
vállalja a pályázat támogatását, valamint a pályázati útmutatóban előírt fenntartási kötelezettséget.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
A negyedik pályázat szociális tárgyú, amelynek keretében az abai óvodában építenénk ki egy olyan
helyiséget, amely az óvodáskorú gyermekek szocializációját segíti elő, kimondottan, kiemelten
hátrányos helyzetű gyerekekre vonatkozóan, a védőnői hálózat bevonásával az óvónők
foglalkozásokat szerveznének a kisgyermekeknek. Szervezetten történnének meg azok a szűrések,
amelyek jelen pillanatban, csak részben vagy pedig egyáltalán nem történnek meg a településen. A
pályázat két éves fenntartású és éves szinten 25 gyermek gondozása történhetne meg a
gyerekházban, az óvodának a bázisa pedig kisebb átalakításra kerülne.
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A pályázat beadási határideje március 10-e lesz. Konkrétumokat pár nap múlva tudok mondani.
5.) Horváth István képviselő beadványa
Kossa Lajos polgármester:
Befejezésül felolvasnám Horváth István képviselő úr beadványát, de előtte néhány dologról
szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet.
A járóbeteg szakellátó központ kialakítására vonatkozó pályázatunkkal kapcsolatban örömmel
tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a hiánypótlásnak eleget téve benyújtottunk minden
olyan nyilatkozatot, amely a pályázat befogadásához szükséges. A képviselő-testület korábban
döntött a pályázat benyújtásáról megváltozott helyszínen, és úgy gondoltuk, hogy a tavalyi
nyilatkozatok megfelelőek, azokat csatoltuk a pályázathoz. A pályázat kiírója viszont kérte, hogy
valamennyi támogató nyilatkozatot aktualizálva ismételten nyújtsunk be. Úgy gondolom, hogy
nagyon fontos és jó hír a kistérség és az abai önkormányzat számára is, hogy valamennyi
kistérségi önkormányzat aláírta a fejlesztési megállapodást, amely alapfeltétele volt a
pályázatunknak. A Szent György Kórház főigazgatója is ismételten kiadta a támogató
nyilatkozatát, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés elnök asszonya, dr. Balogh Ibolya is írásban
nyilatkozott a pályázat támogatásáról. Szintén jó hír, tegnap volt a Semmelweis Orvostudomány
Egyetemen rektorválasztás és a régi rektort választották újra, ami az együttműködésünk
szempontjából nagyon fontos.
Tegnap a megyei közgyűlés ülése előtt volt alkalmam néhány szót váltani a Szent György Kórház
főigazgatójával, dr. Szabó László úrral, részben megköszöntem a támogató nyilatkozatát és
röviden tájékoztattam az esetleges lehetőségről az egyetemmel való együttműködés kapcsán, és
úgy tűnik, hogy amennyiben konkrétan elindul valami, akkor a Szent György Kórház is
érdeklődik a lehetőség iránt. Azt hiszem, hogy komoly stratégiai együttműködések alakulhatnak
ki. Nagyon bízom abban, hogy valamennyi formai szempontnak megfelel a pályázatunk és tényleg
egy sikeres beruházás indulhat majd el a településen. A hivatal dolgozói, illetve a Közép Pannon
Zrt. munkatársai nagyon sokat segítettek abban, hogy ez a pályázat elkészüljön, emellett a Sárvíz
Kht. munkatársai is. Mindenekelőtt Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester úrnak szeretném
megköszönni azt a nagyon komoly munkát, amelyet a pályázat sikeressége érdekében végzett és
tényleg bízom abban, hogy hamarosan a tettek mezejére is léphetünk e kérdés kapcsán.
Szintén jó hír, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés nemrégiben elfogadta Fejér megye területrendezési
tervét, a szerkezeti tervről egy színes változatot minden képviselőtársamnak kiosztottunk.
Számunkra nagyon fontos, hogy a megyei rendezési terv valamennyi olyan komoly fejlesztési
elképzelésünket tartalmazza, amelyek az abai rendezési tervben is szerepelnek. Mind a Dél
Kapuja, mind a repülőtér és a mellette levő ipari park, mind pedig a Bodakajtor melletti ipari parki
elképzelésünk ilyen értelemben is támogatást kapott a megyei közgyűléstől. Azt hiszem, hogy ez
hosszú távon is nagyon fontos hír a település számára, ugyanis abban a pillanatban, hogy ez a
területrendezési terv elfogadásra került, a megyei közgyűlésnek már nemcsak véleményezési,
hanem egyetértési joga is van az adott helyi fejlesztésekkel kapcsolatban.
A norvég alapú pályázatunkkal kapcsolatban már volt arról szó képviselő-testületi ülésen, ezt is
alpolgármester úr vetette fel, hogy szerinte jogilag lehetséges a közbeszerzési törvény előírása
szerint az, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég végezze el a beruházást. A jogi
álláspontunkat eljuttattuk a központi pénzügyi és szerződéskötő egységhez és a napokban kaptuk
meg az állásfoglalásukat, amelyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy a szervezetük tudomásul
veszi, hogy a fenti szerződésszámú projektben kivitelezési feladatokat Aba Nagyközség
Önkormányzata a 100%-os tulajdonába tartozó gazdasági társaság részére kívánja átadni. Azt
hiszem, ez szintén egy nagyon fontos hír a számunkra és elő fogjuk készíteni az előterjesztést,

17

amely alapján a képviselő-testület döntését követően az Aba Invest Kft. elkezdheti majd a
közbeszerzések előkészítését.
A bodakajtori bérlakásokkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy
tegnapelőtt az Agro-Aba Kft-vel az első ingatlanokra vonatkozóan megkötöttük a szerződéseket
és rövidesen a második körben felajánlott bérlakások átadására is sor fog kerülni, most már
elkezdhetjük a szerződések előkészítését a lakókkal, emellett sikerült végre megoldani a
vízrendszer kijavítását is, a Fejérvíz Rt. vezetőivel már felvettem a kapcsolatot vízmérőórák
felszerelése ügyében. Úgy tűnik tehát, hogy Bodakajtoron is nyugvópontra kerülhetnek a dolgok.
Hozzá kell tennem, hogy egy fajta komolyabb aktivitás is elindult a településrészen, amelynek úgy
gondolom, hogy nagyon komoly közösségi hozadéka lesz már a közeljövőben.
Belsőbáránd számára is van egy pozitív hír, tavaly, illetve már tavalyelőtt is megkerestek
bennünket, illetve az érintett önkormányzatokat azzal, hogy a MÁV meg kívánja szüntetni a
Székesfehérvár-Sárbogárd közötti vasúti járatokat. Többször végeztek ez ügyben felmérést,
illetőleg kérték a helyi önkormányzatok véleményét, egyedül Aba volt az, aki jelezte, hogy
Belsőbáránd tekintetében ennek a járatnak a fenntartását szükségesnek tartjuk. A napokban
kerestek meg a Regionális Közlekedésszervezési Intézet képviselői, akik arról tájékoztattak, hogy
sikerült elérni azt, hogy megmarad a Sárbogárd-Székesfehérvár közötti vasútvonal és további jó
híreik vannak, ugyanis sűríteni fogják a járatokat, modernebb szerelvényeket fognak beállítani.
Ennek az oka az, hogy Pécsre, Európa kulturális fővárosába biztosítani kell minden irányából a
vonatközlekedést, és Székesfehérvár-Sárbogárd között ezért kell a csatlakozást biztosítani a
budapesti járatokhoz. Érdekesség még, hogy egyedül csak Belsőbárándon fog megállni a vonat, a
többi településeken nem, mivel gyorsabban kell elérnie Sárbogárdot. Azt hiszem, hogy ez is egy
nagyon fontos és jó hír.
A reptér ügyében nagyon komoly és előrehaladott tárgyalások folynak a HYPO Invest Bankkal,
olyan konstrukció körvonalazódik, amely úgy gondolom, hogy az önkormányzat rövid-, közép és
hosszú távú problémáit is meg fogja oldani és ami talán a legfontosabb, hogy ez a konstrukció,
amely jelenleg kidolgozás alatt van, alapelvekben már a bank osztrák vezetése részéről
jóváhagyásra került, tehát ahogy képviselőtársaimnak elmondtam, úgy ítélem meg, de most már a
tények is ezt igazolják, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testületének az előírt határidőig lesz
költségvetése és olyan költségvetése lesz, amely az idei évre hiányt nem fog tartalmazni,
megítélésem szerint lesznek tartalékaink is, és emellett azon fejlesztési céljainkat is eltudjuk
indítani, amelyekről a tavalyi évben szó volt. Természetesen ehhez még bizottsági üléseket kell
tartani, de az elmúlt hetekben nagyon komoly előkészületeket végeztünk annak érdekében, hogy
mind költségmegtakarítás, mind plusz bevételek esetében, illetve a fennálló hitelállományunk
konszolidálása tekintetében egyértelmű és határozott döntés-előkészítő anyagok kerülhessenek a
képviselő-testület elé.
Úgy gondolom, hogy szintén jó hír az is, hogy Gárdony város polgármesterével egyeztetve,
emlékeznek rá képviselőtársaim, az „Életfa” program kapcsán keresték meg Aba
Önkormányzatát, volt egy találkozónk és a beszélgetés alapján egyértelművé vált, hogy
Gárdonynak és a Sárvíz kistérségnek nagyon sok kapcsolódási pontja van a fejlesztési
elképzelések tekintetében az „Életfa” programon túl is. Polgármester Úr úgy nyilatkozott, hogy
szeretné, ha tájékoztatnánk a gárdonyiakat és kidolgoznánk egy stratégiai együttműködési
megállapodást a két település között.
Számomra szintén egy nagyon fontos dolog, de úgy gondolom, hogy az egész közösség számára
nagyon fontos esemény, Szentendréről kerestek meg a napokban, pontosabban a múlt hét
pénteken járt nálam Szentendre polgármestere, alpolgármestere és jegyzője, ők is szeretnék a
részvételi demokráciát elindítani és ez ügyben tájékozódtak. Úgy gondolom, hogy ez a megkeresés
is azt igazolja, hogy Aba híre, példája, mintája továbbra is él és bízom abban, hogy ezekhez
méltóan tudjuk az elkövetkezendő hetek döntéseit is meghozni. Azt hiszem, és nemcsak hiszem,
hanem bízom abban, hogy képviselőtársaim is egyetértenek azzal, hogy a Kék Óceán Stratégia,
amely beterjesztésre került és azóta több tájékoztató anyagot kaptak képviselőtársaim, illetve ezen
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az ülésen még további anyagokat szeretnék átadni, valamint egy fejezetet a „Kék Óceán Stratégia”
című könyvből ki is küldtem képviselőtársaim részére, oly mértékben a köztudat részévé vált,
hogy nagyon sok helyen emlegetik, természetesen sok helyen félreértik, mivel nem ismerték a
stratégia lényegét. Úgy gondolom, hogy ez önmagában is komoly siker. A „Kék – óceán” stratégia
egy nagyon komoly könyv, s nemcsak ez az egy fejezet, hanem valamennyi fejezete nagyon
tanulságos lehet képviselőtársaim és valamennyi abai számára, sőt úgy látom, hogy nemcsak Aba
számára, hanem valamennyi magyarországi település, sőt még az ország számára is.
Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami nagyon fontos tapasztalat az elmúlt hetek kapcsán.
Több polgármestertársammal is beszélgettem, de azt hiszem, hogy képviselőtársaim is láthatják,
hogy a Fejér Megyei Hírlapban megjelenő cikkek alapján helyi önkormányzatok, megyei
önkormányzat milyen komoly problémákkal küzdenek. Ma már tényleg elmondhatjuk azt, hogy
Aba megelőzte ebben is a korát, mi lassan túl leszünk azokon a nehéz döntéseken, amelyek
szükségesek a költségvetésünk stabilizációjához, sőt komolyan véve a „Kék Óceán Stratégiában
foglaltakat, én tényleg arra bíztatnám képviselőtársaimat, hogy e szellemiség mentén gondolkozva
lépjünk tovább és egyértelműen azt tapasztalom, hogy amióta az országos, illetve a világválság is
kitört, Aba számára új pálya nyílt meg és gyakorlatilag a programjaink, a beruházási elképzeléseink
előtt ismét megnyíltak a lehetőségek és talán elmondható az is, hogy az eredeti elképzeléseinkhez
képest korrigálva, jobb, hatékonyabb és fenntarthatóbb megoldások születnek. Ez azt bizonyítja,
hogy jók a stratégiai elképzelésein és ezért kérném képviselőtársaimat is arra, hogyha nehéz is a
mai helyzet és sok mindenben nem értenek bennünket, ki kell most már tartanunk ezen az úton,
ugyanis ma már valóban elmondható az, hogy látszik a fény az alagút végén.
Az alapvető beruházásaink közé tartozik a szennyvízberuházás is, erről alpolgármester úr majd
néhány szót fog szólni. Úgy gondolom, a beruházás jó úton halad és készülnek már azok a
szakértői anyagok, könyvvizsgáló által készített anyagok, és a belső ellenőrzés is fogja vizsgálni
mind a közbeszerzés tekintetében, mind pedig a beruházás eredményessége, hatékonysága
tekintetében a beruházást, amelyek pontos képet fognak nyújtani mindenki számára, hogy mi
történt a szennyvízberuházás kapcsán. Úgy gondolom, hogy ma már az is elmondható, hogy
vállalható és jó megoldás született, természetesen még nem vagyunk a végén. Az előttünk álló
néhány hetet kell bölcs döntésekkel megalapozni és ebben viszont tényleg arra van szükségünk,
hogy a lakosság is partnere legyen az önkormányzatnak, s azokat az adókat, amelyeket március
folyamán be kell fizetni, mindenki lelkiismeretesen befizesse. Bízom abban, hogy ez így lesz,
hiszen ez már ahhoz segítené hozzá az önkormányzatot, hogy végre kijussunk abból az ördögi
körből, hogy azért nem tudunk bizonyos feladatokat ellátni, mert a lakosság nem fizet, a lakosság
pedig azért nem fizet, mert az önkormányzat nem látja el a feladatát. Arra kérek mindenkit, hogy
biztassa az embereket, és bízom abban, hogy azok az anyagok, amelyeket képviselőtársaim az
elmúlt hetekben kézhez kaptak jó alapot adnak ahhoz, hogy megtudjuk hozni azokat a további
testületi döntéseket, amelyek a Kék Óceán Stratégia mentén az érték innováció és a
költséghatékonyság irányába mutatva nagyon komoly eredményeket hozhatnak már ebben az
évben és folytatódhat az a történet, amely ha szükségszerűen is, de meg kellett, hogy szakadjon
néhány hónapra.
Alpolgármester Urat megkérem, hogy a szennyvízberuházásról tájékoztassa néhány mondatban a
képviselő-testületet.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A szennyvízberuházás az időjárási feltételeket is figyelembe véve nem zökkenőmentesen, de
folyik, elkészült már egyes településeken a közút helyreállítási munka is. Nálunk nem érintette a
szennyvízberuházás a Közút Kht. tulajdonában lévő utakat. Az utóbbi napokban finanszírozási
problémák is előtérbe kerültek, amelyek nem az önkormányzaton, önkormányzatokon múló
problémák, hanem a konzorciumi tagok között van egy elszámolási vita. Tulajdonképpen
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mindháromnak elszámolási vitája van, ami kihat a munkavégzésre is. Legutolsó információm
szerint úgy látszik, hogy rendeződik, a jövő hétre ígérnek végleges megoldást, és lerendezik ezt a
pénzügyi problémát. Többször elmondjuk, kérjük az út helyreállítást, azt, hogy nagyobb
kapacitással jelenjenek meg a településen, ennek főleg Mercsek György ad hangot, mindig kapunk
ígéretet is rá. Bízunk benne, hogy meg is történik, azt azonban tudni kell, hogy az alapállás az, és
tudom, ez sok embernek nem fog tetszeni, de az első és legfontosabb, legalábbis úgy ítélem meg,
az lenne, hogy készüljön el a hálózat, illetve a tisztító is, kezdődjön meg a próbaüzem. Mindezek
mellett természetesen nagyon fontos az utak állapota, de azon vagyunk, hogy tavaszra tényleg
olyan helyzetbe kerüljön ez a beruházás, hogy a próbaüzem elkezdhető legyen. Ez persze nem azt
jelenti, hogy teljes egészében elkezdődik, de utána tényleg a helyreállításokat is meg lehetne
kezdeni. Az, hogy erre mennyi forrás marad még, milyen költségeket fog felemészteni, milyen
fedezet van, ezen még vita van. Bízunk benne, hogy pénzügyi forrás segítségével márciusra
véglegesen lezárhatjuk. A befejezés, a finanszírozási gondok megoldása nem azt jelenti, hogy nem
fizettünk ki valakit, vagy tartozunk valakinek, hanem egyszerűen a teljes költségvetés, hogyan jön
majd össze.
Nagyon fontos lenne az, és ez a feladat az önkormányzatra illetve a Víziközmű Társulatra hárul,
hogy egyrészt a következő hetekben, hónapokban mindenképpen valami nagyon intenzív
kampány kellene ahhoz, hogy az érdekeltségi egységek számához képest minél több rákötés
legyen. Kálozon például iszonyú magas számot hallottam, 90-99%-os a befizetés. Szeretném
külön kérni, hogyha kell, akár a testület, akár a Polgármesteri Hivatal valamilyen írásos formában,
vagy falugyűlésen, vagy bármilyen más formában szorgalmazza, hogy a lakosság minél nagyobb
számban csatlakozzon rá a hálózatra.
Lesznek olyan egyéb díjak is, mint például a talajterhelési díj, amivel semmivel sem fogják
olcsóbban megúszni a szennyvíz problémájukat, és megszűnik az lehetőség, hogy valaki
kiszippantatja és kiengedi a falu szélére az árokba a szennyvizet, mert ez nem megoldás. A
későbbiekben a már befejezett beruházás után a csatlakozások mindenképpen nagyobb
költségeket fognak eredményezni, egyrészt a csatlakozás nemcsak a fizikai rácsatlakozást jelenti a
hálózatra, hanem az egyszeri befizetést is. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb probléma, és
meg kell oldani.
Nagyon bízunk benne, hogy megoldódik a kivitelezők közötti nézeteltérés, ami azért kihat a
beruházásra is, hiszen az egyik cég nem végez munkát a településen, ráadásul ott is vita merült fel,
hogy az úthelyreállítás kapcsán a probléma kinek a hibájából adódott.
A másik cég dolgozik, bár neki is van vitája, de érthető, hogy a munkára is kihat az, hogy hogyan
tud megegyezni a másik taggal, hogyan tudják rendezni az egymás közötti jogviszonyokból adódó
nézeteltérést, amely végül is a szóbeli és az írásbeli megállapodások közötti eltérésből adódik.
Bízunk benne, hogyha tényleg ideér a tavasz, akkor komolyabb kapacitással fognak dolgozni, és a
vita is meg fog oldódni.
Mindenki láthatja, hogy a Rákóczi utcán, a Kossuth utcában egyébként folynak munkák, talán jó
ütemben haladunk, persze bizonyos problémák felmerültek, a hideg miatt nem megfelelő volt a
tömörítés, de úgy tűnik, ezt rendezték. Azt hiszem, a következő testületi ülésen valamivel bővebb
és optimistább tájékoztatót tudok adni.
Hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy a rákötések arányán mindenképpen javítsunk, mert ez
komoly bevételt jelent.
Kossa Lajos polgármester:
Végezetül mindenféle kommentár nélkül szeretném felolvasni Horváth István képviselőtársunk
levelét.
Kizárólag képviselők számára.
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„Tisztelt Képviselő!
A 2009. 02. 12-én Polgármester úr beterjesztette az Önkormányzat 2009. évre vonatkozó költségvetési
tervezetét. Ennek áttanulmányozása késztetett arra, hogy képviselőtársaimhoz forduljak. Szeretném
előrebocsátani, egyetlen célkitűzés vezérel, szeretném, ha lenne az önkormányzatnak elfogadott költségvetése és
megőrizné működőképességét. (Ugyanúgy, mint 2008-ban a csatornázással kapcsolatosban, csak készüljön el és
kerüljük el a „tragédiát”.)

− 2008. november végén kaptuk meg a Koncepciót a 2009. évi költségvetésről. Bevételi főösszege 1.021
MFt, kiadási összege 1.107 MFt, hiánya 86 millió Ft volt. A képviselők kérték a polgármestert a
hiány megszűntetésére -további hitel felvétele nem lehetséges- és a tervezett intézkedésekről január
közepéig tájékoztatást.

− 2009. január 15-én tartott testületi ülésünk előtt kaptuk meg az intézmények, a hivatal bevételek

növelésére és a kiadásuk csökkentésére vonatkozó javaslatait. Ebből érdemben az Iskola és a Hivatal
által -a tervezett intézkedések eredményeként mintegy 43-45 millió Ft csökkenést lehetett
prognosztizálni. Ezen az ülésen érdemben a költségvetéssel nem foglalkoztunk. Ellenben megkaptuk a
„KÉK–ÓCEÁN” (K.Ó.) STRATÉGIÁT, amely az azóta kézhez kapott több kilogrammot kitevő
papír mennyiséggel együtt sem más, mint a nevelési-, oktatási intézményekkel kapcsolatos elképzelések,
beszámolók, vizsgálati jegyzőkönyvek, jelentések, újságcikkek… gyűjteménye, amelyeknek érdemi köze
a jelen költségvetéshez nincs.

− 2009. január 29-én tartott testületi ülésünkön egyórás expozét hallgathattunk meg a K.Ó. stratégiáról.
A költségvetésről érdemben szó sem esett, mint ahogy az elmondottakhoz sem fűzött senki megjegyzést.

Pedig az elhangzottak tételesen cáfolhatók. A „Kék–óceánok” nem valósultak meg, nem hogy nem sikertörténet mint hallhattuk -, de kudarcot és felelőtlen működési gyakorlatot jelentett. A kistérséggel összefüggő célok és
feladatok - Közigazgatási Szolgáltató Központ, Szociális Szolgáltató Központ, Többcélú Kistérségi Társulás,
Informatikai Rendszer, Orvosi Ügyelet…- megvalósulásán túl a saját célok - Technológiai Park, Dél Kapuja,
Etalonsport, Megújuló energiaforrások, Magisztrátus működése, Lakóvár, Tornacsarnok, Uszoda, Leader
Közösség…- késnek, nem valósultak meg, egy részük már nem is fog.
Valótlan az elköltött pénzek által generált fejlesztések kimutatása. A 7.349 MFt-ból vegyük le a meg sem
valósult norvég (Iskola) programot 513 MFt, a négy település által finanszírozott csatornázást 4.926 MFt.
Marad 1.910 MFt, amelyből 1.201 MFt a támogatás.
Mindössze 710 millió Ft marad, amelyhez hasonló nagyságú összeget költöttünk el ezen idő alatt - céltalanul
(nem kötelező) és „pazarló” módon, ahogy a Hermes Holding Kft. megállapításaiban is áll.
2009. február 12-én terjesztette be Polgármester Úr a 2009. évi költségvetés tervezetet. A bevételi főösszeg
-beruházás nélkül- 1.028 MFt, a kiadási főösszeg 1.108 MFt. A hiány 80 millió Ft. A beruházás norvég
programra vonatkozó része valótlan, nem tartalmaz egy Ft saját erő részt sem, arról nem beszélve, hogy a
berendezések beszerzése már megvalósult. A saját erős részt csak feltételezzük az állami támogatást, mintegy 35
milliós Ft-tal, a valós hiány 115 millió Ft lenne. Az előterjesztők nem erre, hanem arra kaptak megbízást a
testülettől, hogy a hiányt megszüntessék. A januári előrevetített intézkedésekhez, de a koncepcióhoz képest is
jelentős a visszalépés.
Hogyan feltételezhetik az előterjesztők, hogy az átlagos havi 10 millió Ft-os hiányt valaki is megfinanszírozza?
Oda kellene állni az egyesületek elé és elmondani, az fog működni a jövőben, amihez a forrásokat összeszedik és
maguk biztosítják. A költségvetésben -és a valóságban is- erre egy fillér sincs.
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Újfent megállapítható, hogy a vezetés képtelen szembenézni a valós problémákkal és képtelen megfelelő
intézkedéseket hozni a helyzet kezelésére. (A képviselők által a 2008 márciusában kikényszeríttet
intézkedéseket újabbak nem követték és nem követik, azokról érdemi információkkal nem rendelkezünk.)
Képviselőtársaim előtt a következő lehetőségek vannak:
Vagy ugyan úgy, mint eddig, elfogadja a vezető előterjesztését, a költségvetésről, elhiszi, hogy majd kialakul, jó
irányban folynak a tárgyalások, kormányzati intézkedések várhatóak….
A másik, hogy rákényszeríti az előterjesztőt a reális, valós költségvetés elkészítésére és a felelősségvállalására
ezért. (A költségvetést év közben lehet módosítani.)
Ez utóbbit javaslom.
Utószó: A bevezetésben említett tragédiát illetően kérem Képviselőtársaimat, mérlegeljék a kialakult helyzetet,
Aba és a testületünk megítélése a kistérség településein olyan szintre süllyedt, amely a jövőbeni működést, az
eddigi eredményeket az alapjaiban veszélyezteti. E bizalomvesztésnek az okait mi mindannyian ismerjük.
Meggyőződésem, hogy a legrövidebb időn belül ki kell dolgozni a megfelelő cselekvési stratégiát, azokat az
intézkedéseket a kistérséggel kapcsolatban, amelyekkel annak megfelelő működése helyreállítható.”
Tiszteletben tartva Horváth István kérését, ma nem tárgyaljuk a levelet, sajnálom, hogy nem
tudott a mai ülésre eljönni, én ugyanis azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzetben valóban a közösség
valós tájékoztatására van szükség, nyugalomra, sajnálom, hogy ez a levél megszületett, folytatás
következik, természetesen tételesen fogjuk cáfolni Horváth István valamennyi állítását.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadett
jegyző
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