Iktatószám: P-3691-9/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. március 12-i üléséről
Jelen vannak:

Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánnné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:

Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy
az ülés határozatképes, hiányzik Csép Györgyné alpolgármester és Farkas Károly képviselő.
Horváth István pedig Mercsek György képviselőtársunknak jelezte, hogy nem vesz részt a mai
ülésen.
Napirendi pontok:
1.) Horváth István képviselő beadványa
2.) Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetésének elfogadása
3.) Aba Nagyközség Önkormányzata szociális rendeletének elfogadása
4.) Kultúr Közösségi Háznál alkalmazandó bérleti díjak meghatározása
5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti díjának meghatározása
6.) Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló
5/2006. (III.31.) számú rendelet módosítása
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1.) Horváth István képviselő beadványa
Kossa Lajos polgármester:
Horváth István képviselő úr nemrégiben egy beadványt juttatott el valamennyi képviselőtársamhoz,
ezt a beadványt február 27-én írta és csak képviselők részére küldte el, amelyet rendkívüli ülés
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keretében napirendre tűztem. Sajnos akkor Horváth István képviselő úr egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni az ülésen, figyelembe vettük a kérését, hogy távollétében ne tárgyaljuk meg a
beadványt. Ma nem tudom, hogy miért maradt távol, én úgy gondolom, hogy a levél olyan állításokat
tartalmaz, amelyek mindenképpen szükségessé teszik, hogy a költségvetésünk elfogadása előtt
részletesen foglalkozunk ezzel, annál is inkább, mivel a tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott néhány
olyan dolog, amelyek miatt - úgy gondolom -, hogy a költségvetésünk elfogadása előtt mindenképpen
még egyszer tisztáznunk kell bizonyos tényeket az elmúlt időszakkal kapcsolatban. Bár felolvastam
már a testület előtt a beadványt, de akik tévén keresztül nézni fogják az ülést, nem biztos, hogy látták
az előző testületi ülést, ezért ismét szeretném ismertetni Horváth István képviselőtársunk levelét:
Kizárólag képviselők számára.
„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 lehetségesés 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.
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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.
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.”
Ez a levél, illetve a tegnapi összevont bizottsági ülésen elhangzott néhány vélemény késztetett arra,
hogy a mai ülésen egy kicsit hosszabban reagáljak, kérem ezt nézzék el nekem képviselőtársaim,
ugyanis tényleg komolyan gondolom, ahhoz hogy érdemben végre tudjuk hajtani a 2009. évi
költségvetést, még néhány dolgot tisztáznunk kell az elmúlt egy évben történtekből. Előre vetítem,
hogy én továbbra is azt vallom és hiszem, amit már az előző testületi ülésen másik napirend kapcsán
is kifejtettem, "az ellentétek nem egymás elpusztítására, hanem egymás támogatására valók." Néhány
tegnap elhangzott vélemény az, amely ezen napirend komoly átgondolására késztetett. Horváth
István több részről módosító javaslatokat tett a költségvetéshez, e napirend kapcsán számomra most
egy mondat fontos, amelyet idéznék, tegnap megismételte, ami részben már a levelében is szerepelt:
"szembe kell néznünk mindazzal, ami történt." Egyébként hozzá kell tennem, hogy a bizottsági
ülésen Horváth István nemmel szavazott a költségvetési előterjesztésre. Kasó Lászlóné, aki külső
tagként vesz részt a bizottsági ülésen, egy felvetés kapcsán őszinteséget kért, amelyre én azt
válaszoltam, az őszinteségnek akkor van értelme, ha ugyanazt mondjuk, mint amit gondolunk.
Németh László egy másik összejövetel kapcsán az elveszett bizalom visszaszerzésének a
fontosságáról beszélt, egyébként ő tartózkodott tegnap a szavazáskor. Szemerei Józsefné a testület
becsületének a visszaszerzését hangsúlyozta illetve azt, hogy nagyon nagy odafigyelés és nagy
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erőfeszítések kellenek a költségvetés sikeres végrehajtásához. Van még egy nagyon fontos idézet,
amely nem tegnap hangzott el, de én azt hiszem, hogy a tavalyi évnek egy nagyon fontos és sok
eseményt meghatározó kijelentése volt, ezt Farkas Károly képviselőtársunk tette a 2008. szeptember
19-i falugyűlésen. A következőket mondta: "Úgy gondolom, hogy ma nem álmokat kell kergetni,
hanem egész mást, többek között a képviselőket. Nyáron komoly emberek szólítottak fel arra, álljak
fel és ne működjek közre, mert ennek semmi értelme. Négyen eljutottunk addig a pontig, hogy
bizony itt a vég, nekünk itt nincs helyünk, mert amit csináltunk, azt rosszul csináltuk, ezért nekünk fel
kell állni, csak a csatorna miatt maradunk." Én úgy gondolom és érzem, és ezt tények is bizonyítják,
hogy egy többszörösen nemtelen és gátlástalan harc indult el a településen a tavalyi évben és Horváth
István leveléből úgy ítélem meg, bármennyire is reménykedtem, ez a harc sajnos még nem ért véget.
Ahhoz, hogy mindenki megértse a tavalyi év történéseit azt hiszem, hogy néhány dolgot ismét fel kell
elevenítenünk, hogy néhány tévhitet az emberekben megszüntessünk és próbáljunk meg a tények
alapján a 2009. évnek költségvetési szempontból neki menni. Engedjék meg, hogy felolvassam azt a
néhány mondatot, amelyet 2006-ban a képviselő-testület alakuló ülésén mondtam el, úgy gondolom,
hogy ez tartalmazza mindazon eszmeiséget, alapelveket, amelyekkel ez a képviselő-testület ennek a
választási ciklusnak neki indult, ezt annál is inkább mondhatom, mert a 2006-os választáson
valamennyi képviselő, aki bejutott a testületbe, ugyanazzal a programmal indult el. A következők
hangzottak el ezen az alakuló ülésen: " Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, kedves Abaiak,
Belsőbárándiak és Bodakajtoriak! Immár a sors illetve az itt élők kegyelméből 5. alkalommal állok itt
és mondhatom el székfoglaló beszédemet és ismét a köszöneté kell legyen az első szó. Köszönöm a
helyi választási bizottság, a szavazatszámláló bizottságok tagjainak valamint a jegyzőnek és a
polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját. Köszönöm, hogy ebben az évben is zökkenőmentesen
zajlottak le a választások Abán. Köszönetemet szeretném kifejezni azon választópolgároknak is, akik
megtiszteltek bennünket azzal, hogy október 1-jén részt vettek a választásokon, és egyértelműen
visszaigazolták szavazatukkal a képviselő-testület eddigi munkáját, illetve megerősítették a képviselőtestületet abban, hogy jó úton jár és ezen az úton kell továbbmenni. Szeretném megköszönni az
előző képviselő-testületnek a munkáját, amellyel az előző 4 év programját sikerült megvalósítanunk,
köszönöm azon képviselőtársaimnak, akik továbbra is a képviselő-testület tagjai maradnak,de
szeretnék köszönetet mondani azon képviselőtársamnak is, akik nem folytatják velünk a munkát, Dr.
Csáki Tamásnak, Kugler Lászlónak és Kövér Józsefnének. Bízom benne, hogy továbbra is segíteni
fogják az önkormányzat feladatellátását. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a következő 4 év
programjáról. A következő 4 évben várossá szeretnénk válni, a pályázat elkészítéséről már döntött a
képviselő-testület, amelynek első olvasata el is készült. Reményeink szerint jövő év elején a pályázatot
is benyújthatjuk. Úgy ítélem meg, hogy ismét jelentős mérföldkő ez településünk életében, és
természetesen azzal is tisztában vagyunk, mind a képviselő-testület, mind a helyi közösség, hogy nem
önmagáért szeretnénk várossá válni, hanem valóban olyan várost szeretnénk építeni, amely szolgálja
az itt élők igényeit. Fontos feladatunk lesz az abai magisztrátus szervezetének és munkájának
megerősítése. Úgy gondolom, hogy olyan új szervezeti modell kialakítását kezdtük el az elmúlt
években a társadalmi szerződés keretében a civil fórum megválasztásával illetve ennek magisztrátussá
történő bővítésével, amely országos, de akár európai modell is lehet. Az országban kialakult feszült
helyzet pedig egyértelműen megerősíti azt, hogy azon közösségek lesznek életképesek, amelyek túl
tudnak lépni a pártcsatározások keretein, és a helyi közösségekben a tenni akaró és tudó közéleti
embereket összefogják, segítik a aktivitásuk kifejtését. Az abai magisztrátus is egy ilyen
kezdeményezés, és bízom abban, hogy a képviselő-testület meg fogja tenni a szükséges lépéseket
annak érdekében, hogy a szervezet megerősödjön. Bízom abban is, hogy a településen élők is
partnerek lesznek ebben, hogy ez a szervezet legyen Aba jövőjének alakítója, a mindennapi élet
szervezője. Két nagy beruházásunk, a reptérfejlesztés és a fürdőberuházás kapcsán, amelyeket már
évek óta tudatosan, kemény munkával készítünk elő, reményeink szerint most megalakult képviselő4

testületnek adatik meg az, hogy ezeket a beruházásokat is elindíthassa. A fürdőfejlesztéshez
kapcsolódik a Dél Kapuja program, de sokkal többről van szó. Ha röviden kell megfogalmazni,
akkor azt lehet mondani, hogy Aba a Dél Kapujaként szeretné összegyűjteni a jó erőket, legyen az
szellemi, gazdasági, vagy kulturális erő, és szeretnénk szétosztani a Sárvíz kistérség számára.
Középiskolát is tervezünk létre hozni, amely szintén fontos lépés Aba életében, és amennyiben
elképzeléseink sikeresek lesznek 2008. szeptember 1-jén már megkezdődhet az oktatás. A következő
4 év programjából szintén ki kell emelni, hogy Belsőbáránd és Bodakajtor számára is érzékelhetővé
kell tennünk azokat a látványos eredményeket, amelyek Abán már most is tapasztalhatók. Úgy
gondolom, hogy az elfogadott programjaink alkalmasak lesznek arra, hogy Belsőbárándon és
Bodakajtoron hasonlóan látványos fejlődés induljon el. Komoly hangsúlyt kell fektetnünk a Sárvíz
kistérség jövőjére. A kistérség településeitől Aba nagyon sokat kapott az elmúlt években. Az a
stratégiai döntés, amellyel a települések képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy kezdeményezik
Abával együtt egy önálló kistérség létrejöttét és amelynek köszönhetően 2004. január 1-jétől létrejött
az önálló Sárvíz kistérség, egy olyan lehetőséget teremtett községünk számára, amellyel élnünk kell és
felelősséget vállalva elő kell segítenünk a kistérség településeinek fejlődését a kistérségi
együttműködés keretében. Az abai képviselő-testület az elmúlt években is mindig tudta, hogy mi a
dolga a kistérségi együttműködésen belül, és bízom benne, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata a
következő 4 évben is láthatóan, érzékelhetően elő tudja segíteni a kistérség valamennyi településének
fejlődését. Kívánom képviselőtársaimnak, illetve mindazoknak, akik a következő 4 évben mellettünk
állnak, hogy legyen erőnk és bölcsességünk ahhoz, hogy Aba Magyarország legszeretetreméltóbb és
polgáraihoz leginkább jóságos, a hagyományokra építő, kultúrát továbbvivő, Európa figyelmére is
méltó, intelligens, bölcs kisváros legyen. A munkához mindenkinek kívánok jó kedvet,
együttműködési készséget, önmagunk és mások megbecsülését és azt, hogy az az összetartás, amely
Abát jellemezte és jellemzi továbbiakban is, adjon példát más térségek, közösségek számára.”
Addig, amíg nem derült ki, hogy komoly költségvetési feszültségeink vannak, ez az összetartás,
együttműködési készség, úgy gondolom, hogy megvolt, tavaly azonban ez megbomlott, mind a
testületen belül, mind pedig a közösségen belül. Hogy végleg lezárjam azt a vitát is, hogy miről tudtak
képviselőtársaim, miről nem tudtak, ki kezdeményezte a képviselő-testület összehívását, szeretném a
2007. november 12-i ülésen elhangzottakat felolvasni. Ezen az ülésen a Hermes Holding Kft.
megbízásával kapcsolatban a testületi vita során a következőkről tájékoztattam a képviselő-testületet:
„Az Aba-Farm Kft. átalakítására vonatkozó elképzelések, véleményem szerint nem fogják megoldani
az önkormányzat finanszírozási problémáit. Ahhoz, hogy mi sikeresen tudjunk pályázni, tőkére lesz
szükségünk, de olyan feszültségek vannak az önkormányzat költségvetésében, hogy több százmilliós
nagyságrendű forrásokat kell előteremteni a közeljövőben. Az általunk megtervezett fejlesztéseknek
van egy része, amelyet csupán vállalkozói tőkéből vagy támogatásból tudunk megvalósítani, de van
egy csomó pályázatunk, ahol igaz, hogy csak 20%-ban, de százmilliós nagyságrendben kell a
forrásokat előteremtenünk. Az önkormányzati hivatal dolgozói által elkészített költségvetési
koncepcióval nem fogunk semmire menni, mert arra nincs idő, hogy abban megállapítsák, hogy
mekkora összeg hiányzik a költségvetésből, amelyet elő kell teremtenünk. Elmondtam az általános
elképzeléseimet, úgy kell a vagyonunkat mobilizálni, hogy plussz forrásokat tudjunk bevonni a
fejlesztések megvalósításába. Szeretnék egy táblázatot bemutatni Önöknek, amelyet Kiss Tamás
készített, ebből látható a rövid és közép távú fejlesztések ütemezése, jó az elképzelés, hogy lehet még
rövid és közép távra pénzintézettől forrást bevonni, de erre hosszú távon nem számíthatunk.
Rendelkezünk egy vagyonkataszterrel, de jelenlegi formájában erről a pénzintézettel nem tudunk
tárgyalni. Ezeket az anyagokat úgy kell átrendezni, hogy a bankok felé is hitelképesek legyünk. Az
elmúlt hetekben én egy nagyon fontos dolgot megtapasztaltam, nevezetesen, hogy a külső forrás
bevonás befektetői csoportoktól nem egyszerű dolog, vannak érdeklődök, de mindenki biztosra
szeretne menni, kivár, kockáztatni nem akar. Van egy önkormányzati vagyonunk, itt nem csak a
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repülőtérre és az Aba Farm Kft-re gondolok, itt van a faluközpont, a Fórum mögötti lakópark
területe, több régi ház. Sok házat megvettünk, amely ingatlanok alkalmasak lehetnek arra, hogy külső
forrásokat vonjunk be. Azt szeretnénk elkerülni, hogy el kelljen adni ezeket az ingatlanokat illetve
azok egy részét. A bodakajtori telephely rehabilitációjára is pályázhatunk, de most mindenképpen
meg kell alapozni a fejlesztési elképzeléseink megvalósításához szükséges forrásokat, mivel az már
látszik, hogy nekünk ebből a későbbiek során olyan adóbevételünk származhat, amely megalapozza
az önkormányzat hosszú távú és stabil működését. Megoldás sok fajta van, de ahhoz látnunk kell,
hogy melyek lehetnek az irányok. Mindenről komplexen tárgyalunk, minden fejlesztésünk mozgásban
van, de ezt valahogyan össze kell hangolni. A tárgyalásaimmal kapcsolatos valamennyi információt
összefoglalva, összesűrítve továbbadom képviselőtársaimnak, de az a helyzet, hogy vannak
vállalásaink, vannak elnyert pályázataink, ahhoz azonban,hogy az önrészt ezekre elő tudjuk
teremteni,más megoldásokat kell keresnünk. Ebben az anyagban nagyon lényeges, hogy a
vagyonhasznosítás a fő cél, nem pedig a vagyon felélése, de ez nem zárja ki azt, hogy nem fogunk
vagyonelemeket értékesíteni. Van például a technológiai parkra vonatkozó pályázat, ahol 40-50%-os
támogatást lehet elnyerni, van befektető jelölt a fürdőre, minden szereplő, aki Aba körül forog, kivár,
és amikor már minden konkrétabbá válik, akkor akarja a pénzét befektetni. Sokat tárgyaltam ezekben
az ügyekben, és tisztán látszik, hogy ők az önkormányzatot ebben a stádiumban nem akarják segíteni.
Nekünk azonban most év végén illetve év elején nagyon sok pénzt elő kell teremteni, de ahhoz, hogy
a fejlesztéseink finanszírozhatóak legyenek, le kell tennünk banki ígérvényeket, tehát nekünk most
gyors tanácsokra és beavatkozásra van szükségünk ahhoz, hogy a helyzet kezelhető legyen. Úgy
gondolom, a költségvetési koncepció beterjesztésével egy időben egy olyan anyaggal kell
rendelkeznünk, amely konkrét megoldásokat tartalmaz a pénzügyi helyzet stabilizálására. Kiss Tamás
miután a gazdasági programunkat áttanulmányozta, 3 nap alatt készítette el a képviselőtársaim elé
terjesztett anyagot, véleményem szerint azok a megállapítások, amelyek az anyagban találhatóak,
helyénvalóak, tehát jó irányba indultunk és ebből feltételezhető, hogy lesznek jó megoldások. A
hivatal pénzügyi osztálya költségvetési koncepciót készíteni csak a jelenlegi megoldások alapján tud,
ez a koncepció semmit nem tud ígérni a testület számára, itt már nem kis horderejű dolgokról van
szó, bevállaltunk nagyon sok mindent, és most meg kell teremtenünk azok alapjait. A legnagyobb
problémám, hogy a befektetőket nem tudtam meggyőzni arról, amit én már tudok, hogy érdemes
Abára a tőkét befektetni. Eddig is azért jutottunk el idáig, mert az önkormányzat felvállalt sok
mindent. Amit én biztosan tudok, ha megvalósul a szennyvízberuházás, az úthálózat, a tanuszoda, a
tornacsarnok, a középiskola, a rendőrőrs, a járóbeteg szolgálat, Aba nagy mértékben vonzóvá válik a
befektetők számára, az ingatlan árak jelentős mértékben meg fognak emelkedni, mivel megnő irántuk
a kereslet. Rendelkezik önkormányzatunk lakóházas ingatlanokkal, egyéb ingatlanokkal, eladni még
nem érdemes őket, de ezeket bevinnénk egy cégbe, erről beszéltünk az Aba-Farm Kft. kapcsán is,
tegyünk be önkormányzati elemeket egy cégbe, amely kellő lehetőséget biztosít arra, hogy egy
beruházó jelzálogot tudjunk felajánlani. Ehhez azonban kell valaki, aki ezeket össze tudja fogni, ha fel
tudunk vázolni a bank számára egy olyan koncepciót, hogy az önkormányzatnak mekkora összegre
lenne szüksége a fejlesztések, elképzelések megvalósításához, és mellé tudunk olyan anyagot tenni,
amellyel meg tudjuk győzni a döntéshozókat, hogy ide érdemes pénzt kihelyezni, akkor a
fejlesztéseink megvalósítása elindulhat.
Az, hogy mi szerepelt a Hermes Holding anyagában ezen a 2007 november 12-i testületi ülésen, úgy
gondolom, hogy szintén nagyon tanulságos most közel másfél évvel vissza tekintve.
Kiinduló pont:
Aba Nagyközség Önkormányzata elkészítette gazdasági programját a 2007-2010. évekre. Az
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önkormányzat kiemelkedik a magyarországi önkormányzatok közül azzal, hogy rendkívül jól
kidolgozott és kiforrott koncepciókkal rendelkezik, amelyek ráadásul egymással is egységet alkotnak.
Az önkormányzat közép és hosszú távú gazdasági prognózisa pozitív jövőképet sejtet. A leendő
város működésének finanszírozása nem jelent problémát a költségvetés számára, hiszen a szükséges
források a magyarországi viszonyokhoz képest megfelelő mértékben rendelkezésre állnak, azonban
csekélyek az önkormányzat forrásai a fejlesztések folyamatos bonyolításához és ez különösen
problémát jelenthet 2008 első és második negyedévében. Az önkormányzatnak rövidtávon meg kell
oldania ezt a likviditási problémát.
Az önkormányzat lehetőségei a fejlesztési források bevonására, előteremtésére.
1. A fejlesztések megfelelő ütemezése
Az önkormányzat kidolgozott projektjeivel jelentős előnnyel indul a 2007-2013-as időszakban
kiírandó jelentősebb uniós források elosztásakor. Helyzeti előnye, hogy konkrét jövőképpel és az
annak megvalósításához vezető út pontos térképével is rendelkezik. Ez akkor jelent valódi
versenyelőnyt, amennyiben az önkormányzat a pályázati felhívások első körében 2007-2008-ban
illetve 2009-2010-ben jelentkezik elképzeléseivel és nyújtja be igényét a megnyíló forrásokra. Ennek
hiányában ugyanis az önkormányzati versenytársak is lehetőséget kapnak saját koncepcióik
kidolgozására, így a most meglévő előny kiegyenlítődhet. A fejlesztések ütemezése lehetőséget
teremtene arra, hogy a kisebb mértékű önkormányzati forrást egy időben és csak egy-egy célhoz
rendelve áthidalja az önkormányzat időleges forráshiányát, azonban ez a stratégia jelentősen lelassítja
a település fejlődését.
2. Külső forrás bevonás pénzintézettől
Az önkormányzat másik elméleti lehetősége, hogy egy pénzintézettől külső forrást von be, fejlesztési
alapjának feltöltéséhez. Aba Nagyközség Önkormányzata azonban már a szükséges mértékben
igénybe vette a külső forrás bevonásának lehetőségét, így anélkül, hogy túlzott biztosítéknyújtással
ellehetetleníti az önkormányzat működését, nem tud megfelelő mennyiségű és kedvező költségű
külső forrást bevonni. A külső pénzintézeti forrás bevonása csak rendkívüli esetben javasolt, mivel
annak költségszintje rövid, közép és hosszú távon is jelentősen megdrágítja egy-egy projekt
megvalósítását.
3. Külső forrásbevonás befektetői csoportokon keresztül
A befektetői csoporton keresztül történő bevonás az egyik leghatékonyabb és legolcsóbb módja az
önkormányzati önerő kiváltásának. Az önkormányzat számol is ezzel a lehetőséggel, sőt számos
helyen már megjelölte a befektetők bevonásának szükségességét, ezek a teljesség igénye nélkül: Alba
Airport Ipari Park és Logisztikai Központ, Sárvíz Technológiai Park, Dél Kapuja program, Etalon
Sport program, Lakóvár program. A befektetői csoportok bevonása azonban csak közép és hosszú
távon képzelhető el. A rövidtávú finanszírozású feladatok megoldására nem kínálnak megoldást.
4. Költségvetési források drasztikus átcsoportosítása
Az önkormányzat működési költségei jelentős mértékű megtakarításával átcsoportosíthat bizonyos
pénzeszközöket a fejlesztési források közé. Ez azonban szinte ellehetetleníti az abai
intézményrendszer működését és alapjaiban kérdőjelezi meg Aba kistérségi vezető szerepének
létjogosultságát. A költségvetésből ugyanis elsősorban azokat az önként vállalt feladatokat lehetne
kivenni, amelyeket Aba mint a kistérség vezető önkormányzata vállalt fel. Ezeknek a feladatoknak a
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feladása egyúttal megkérdőjelezné a fejlesztések elvi, elméleti megalapozottságát. A források
átcsoportosítása egyébként nem jár különösebb költséggel, de a fentiek alapján érthető, hogy az
eredményessége, eredményorientált volta megkérdőjelezhető.
5. Vagyonhasznosítás
Aba Nagyközség Önkormányzata jelentős vagyonnal rendelkezik. Különösen jelentősnek
minősíthető ez a vagyon, ha a hasonló helyzetben lévő és hasonló adottságokkal rendelkező
településeket nézzük. Az önkormányzat az elmúlt években a vagyonát nem élte fel, sőt több esetben
jelentős mértékben gyarapította, például Bodakajtoron a volt állattartó telep kapcsán. Ennek
következtében az önkormányzatnak számos ingatlan áll rendelkezésére fejlesztésének
megvalósításához. Az önkormányzat eddig nem folytatott aktív vagyonhasznosítást, elsősorban
vagyonainak megőrzésére, fenntartására, gyarapítására koncentrált. A vagyonelemek hasznosítása
lehetővé tenné a szükséges fejlesztési források előteremtését, ehhez viszont szükség van a komplett
vagyon teljes körű áttekintésére, hatékony vagyonhasznosítási koncepció kimunkálására, és az ezzel
kapcsolatos kiegészítő feladatok elvégzésére. A vagyonhasznosítás keretében a vagyonelemek nem
csak fedezeti elemként hasznosítható vagyontárgyként, hanem a rövid távú finanszírozás elemeiként
is felhasználhatók.
Úgy gondolom, hogy ekkor még a képviselő-testület egységes volt, nemcsak gondolom, hanem a
tények is ezt bizonyítják, ezt az előterjesztést is egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.
Márciusban vált egyértelművé, hogy a likviditási problémáinkat nem tudjuk ilyen rövid idő alatt
megoldani, és gyakorlatilag márciustól kezdődött el ez a folyamat, amelynek remélem, hogy Horváth
István képviselőtársunk levele volt az utolsó eleme. Sok minden elhangzott az elmúlt hónapokban,
jogos, jogtalan kritikák, én polgármesterként a felelősségemet elsőként vállaltam fel ebben a
helyzetben, és igyekeztem a nehéz helyzet ellenére úgy dolgozni, viselkedni, hogy a helyzetet ne
rontsuk, hanem próbáljuk meg megőrizni értékeinket, illetve igyekeztem az elhangzott kritikákra
emberi módon válaszolni, olyan módon, hogy ebből kicsengjen az az értékítélet, illetve az a jövőkép,
amely mentén én akkor is elköteleztem magam, ezekből szeretnék néhányat felidézni.
Tavalyi év májusa óta van az önkormányzatának honlapja, ennek a honlapnak van egy fórum rovata
és ebben a fórumban többször megszólíttattam jómagam is, képviselőtársaim is. A fórumozók
számára háromszor válaszoltam és igyekezetem az álláspontomat a kialakult helyzettel kapcsolatban
kifejteni. Az első véleménynyilvánítás 2008. július 11-én történt meg a részemről.
"Kedves Fórumozók!
Megkésve(?) bár, de néhány gondolattal szeretnék hozzájárulni a honlapon elindított beszélgetéshez,, vitához, és
röviden, a teljesség igénye nélkül igyekszem válaszolni néhány kérdésre.
1. Az önkormányzat helyzete
Az önkormányzat nagyon súlyos likviditási problémákkal küzd, amelynek okai csak részben adódnak az ország
általános helyzetéből. Helyi sajátosságok: Aba Önkormányzata a település felemelkedéséhez vezető kitörési pontokat
többek között az oktatásban, a kultúrában, közösségi életben és a kistérségi együttműködésben jelölte meg, és ezen
területekre komoly anyagi támogatást is biztosított, felvállalva sok nem kötelező önkormányzati feladatot. Emellett
természetesen az infrastruktúra fejlesztése, közintézmények korszerűsítése is kiemelt célként szerepel nemcsak az
önkormányzat, hanem valamennyiünk elképzelése között. Az elmúlt éveket jelentős mértékű fejlesztések, a település
nagyságához viszonyítva az átlagot meghaladó, jó színvonalú szolgáltatás, és a közösségi élet kiszélesítése irányába tett
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kezdeményezések jellemezték. Ezen túlmenően voltak további sikeres pályázataink, illetve tervezett nagy
beruházásaink, amelyek a jövőre nézve jelentettek komoly bizakodást az abaiak számára. Jelenleg a likviditási
gondok mellett a szennyvízberuházás elakadása, illetve a reptéri beruházás pereskedések miatti elhúzódása jelenti a
legnagyobb problémát. Természetesen az okokat csak a külvilágban keresni botorság, a kialakult helyzetben a
polgármester felelősségének kérdése megkerülhetetlen. Jómagam az előző hónapokban már mérlegre tettem az elmúlt
évek történéseit, s a jövőre nézve talán a legnagyobb tanulság egy ősi mondásban összegezhető, amely így hangzik:
"Lassan siess". A következő időszak feladata lesz, hogy közösségi szinten is mérlegre kerüljenek a dolgok.
2. Szennyvíz beruházás
Alapvetően a fő gond abból adódik, hogy összességében 40%-os állami támogatással vágtunk bele a beruházásba. Ha
visszagondolunk arra, hogy a 4 önkormányzat közel 10 évig pályázott sikertelenül, akkor bizonyára egyetértünk,
hogy 2006-ban, amikor a képviselő-testületek döntöttek, nem lehetett más alternatíva, mint a teljes beruházás
megvalósítása. Azóta a jogszabály és gazdasági környezet számunkra kedvezőtlenül alakult, illetve a
szennyvíztisztító telep támogatásának a hálózatra történő átcsoportosítása iránti kérelmünk elbírálásának elodázása
komoly kihatással van a finanszírozásra és a befejezési határidőre is. Folyamatos egyeztetéseket folytatunk a
kivitelezőkkel, bankkal, a pénzügyi és műszaki bonyolítókkal a helyzet megoldása érdekében.
3. Aba Napok
Megítélésem szerint addig nem időszerű az Aba Napok megrendezésének időpontjáról beszélni, amíg a faluközösség
jelenlegi problémáit megnyugtató módon nem tudjuk rendezni. Én örülnék a legjobban, ha még idén együtt örülhetnénk
e jeles ünnepet.
Aba jövőképe
Az elmúlt hónapokban minden hivatalos és nem hivatalos fórumon elsősorban Aba fizikális jövőképéről folyt a vita.
Mi lesz a szennyvízzel, a tanuszodával, a tornacsarnokkal, a középiskolával, a fürdővel, a technológiai parkkal, a
reptérrel, stb? Az építkezés szellemi, lelki oldaláról kevesebb szó eset. Én még de még ma is bízom benne, hogy az
abaiak nemcsak a fejlesztési elképzelésekre mondtak igent, hanem azon vállalásunkra is, hogy „emberléptékű, emberi
kapcsolatokat valóban létrehozó, hagyományokban álló, őrizve-teremtő közösséget szeretnénk létrehozni, s olyan Abát
építünk, amely megteremti az öntudattal bíró, saját értékeivel, erejével, lehetőségeivel tisztában lévő, s azokkal
tudatosan gazdálkodni tudó, egymással együttműködő kisközösségek láncolatát. Olyan közösség megszületésénél
bábáskodunk, amely képes a természet és a társadalom, egyén és a közösség, közösség és közösség közötti
kapcsolatok újrafogalmazására.” A jelen válság talán arra is alkalmas, hogy az elmúlt időszak hibáiból okulva,
személyes és közösségi szinten is levonva a szükséges tanulságokat, a faluközösség újult erővel fogjon hozzá a fizikális
és a lelki- szellemi jövőkép megvalósításához. Többen felvetették az utóbbi időben, vajon nem légvárakra épült-e Aba
jövőképe. Erősítsen bennünket egy amerikai tudósjelölt mondata: "Ha levegőbe építettél várakat, nem kell, hogy
lezuhanjanak. Építs alájuk alapot: ide a földre..." Ebben kell egymást segítenünk, itt a honlapon megjelenő
véleményeknek pedig azt kellene elősegíteni, hogy megértsük egymást.
Tisztelettel: Kossa Lajos polgármester
Ezt követően egy nagyon fontos dátum volt valamennyiünk életében, a faluközösség életében is a
2008. szeptember 19-i falugyűlés, ahol többek között hitet tettem amellett, hogy ez a képviselőtestület ki tudja vezetni a válságból a települést, és amellett is hitet tettem, hogy ez a kiút csak a
közösen elhatározott jövőképünk következetes megvalósítása által lehetséges. Itt hangzott el Farkas
Károlynak az az ominózus bejelentése, amely szerint 4 képviselőtársam gyakorlatilag ettől
elhatárolódott. Ezt követően az abai fórumon is egyre erősödtek a kritikák, az önkormányzati
képviselők, dolgozók irányába, új topiknevek jelentek meg a fórumban és mivel egyre sűrűbbé vált ez
a kritika, 2008. november 5-én a következőt írtam a fórumba:
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"Tisztelt fórumozók!
Az Abai Magisztrátus, -amelynek kezdeményezője és kialakításának aktív résztvevője voltam- egyhangúlag
elfogadott Preambulumából szeretnék idézni: „…Az Abai Magisztrátus új tudású, új lelkületű cselekvési
közpon…, …Meg akarja mutatni, hogy lehet úgy élni és lehet úgy közösségben létezni, hogy az embert ne az
előítéletek, hanem a megértési törekvések vezessék... Az Abai Magisztrátus lelkesítő újdonság és egyben embert
próbáló lehetőség. Sikeréhez jó tettekre, jó gondolatokra és jó szavakra van szükség, mert minden jó tett, jó gondolat és
jó szó egy-egy tégla, amellyel az ember a VÁROS építéséhez hozzá járul.”
A fórumon megjelent vélemények egyöntetűek abban a tekintetben, hogy a nehéz helyzetből,
amelybe a település került, a közösségi összefogáson keresztül vezet a kiút, amelynek legfontosabb
letéteményese az Abai Magisztrátus. Abafalvi Abasár és a fórum néhány aktív tagja által elkészített, az
önkormányzat, és a magisztrátus között kötendő együttműködési megállapodás mellékletét képezi a
2008-2015 közötti megvalósítási program. Ez a cselekvési program egyértelművé teszi, hogy annak
készítője az elmúlt évek során valamennyi fórumon elfogadott stratégiai programban és Aba 2015-ig
megalkotott jövőképének megvalósításában látják a felemelkedés lehetőségét. A 2008. október 31-én
megtartott magisztrátusi ülés is visszaigazolta a kezdeményezés helyességét. Ezekben a kérdésekben
nincs véleménykülönbség. A vita arról szól, hogy kit terhel a felelősség a kialakult helyzetért, mi az
oka a tervezett fejlesztések elakadásának. Jómagam a számvetést az elmúlt hónapokban elvégeztem, a
falugyűlésen és egyéb fórumokon is vállaltam a saját felelősségemet, illetve azt is elmondtam, hogy a
kiutat szükséges korrekciók elvégzése mellett a közösen elfogadott jövőkép következetes
megvalósításában, a gazdasági, szociális és lelki egyensúly megteremtésében látom. Üzenet értékű
lehet számunkra Babarczi Eszter szintén október 31-én megjelent cikkének a záró gondolata: "Aki
megelégszik azzal, hogy más felelősségét firtassa, és a saját viselkedésére nem kérdez rá, az a
legmérgezőbb szem a láncban. Aki nem hajlandó tanulni egy válságból az újabb és újabb válságra ítél
minket. Arra kérem a kedves olvasót, ezért ne higgyen ma senkinek, aki másokat szid, de nem néz
önmagába. A krízis görög szó, jelentése fordulat, ítélet, veszély, lehetőség. Magában hordozza a
katarzis lehetőségét is. Ma már nem csak hit kérdése, hanem tudományosan is bizonyított tény, hogy
a gondolatoknak, a szavaknak, és az érzelmeknek teremtő ereje van. Nem mindegy hát hogy ez a
fórum a hitet, a tudást és az összefogást erősíti, ezzel segítve Abát, vagy a szavak gonosz fegyverévé
válik"
Ezután a fórumon sajnos tovább erősödtek az egyre indulatosabb kritikák, ezért november 20-án egy
v.bela topiknevű úriembernek a következőket válaszoltam, aki szintén a polgármester felelősségét
vetette fel:
"Tisztelt v.bela!
A Fórum „Abaiként mit tehetünk községünkért” rovatában 2008. november 5-i hozzászólásomban megtalálhatja a
kérdésére a válaszomat.”
Idéztem az előbb már felolvasott levélből is, majd pedig azzal zártam soraimat, hogy továbbra is csak
megerősíteni tudom azon véleményemet, hogy a katarzishoz jó gondolatokra, jó szavakra, jó tettekre
valamint a hit, a tudás, és összefogás hármasának erősítésére van szükség, egyéni és közösségi szinten
egyaránt. Ezzel párhuzamosan nagyon sok szóbeszéd is elterjedt a faluban, illetve maga a helyzet is,
úgy gondolom, hogy szükségessé tette ezt, a képviselő-testület megrendelte a Hermes Holding Kfttől az elmúlt évek önkormányzati gazdálkodásának teljes átvilágítását. Ez az átvilágítási anyag
elkészült, a Hermes Holding Kft, ahogy képviselőtársaim is hallhatták illetve le is van írva,
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egyértelműen megállapította, hogy egyetlen egy forint sem tűnt el az önkormányzatnál. Emellett az
anyag megállapításokat, javaslatokat tartalmaz a képviselő-testület számára, akkor is kifejtettem,
illetve most is szeretném megerősíteni azon véleményemet, hogy mivel a Hermes Holfing Kft csak a
költségvetési előterjesztéseket, beszámolókat vizsgálta, ezért az abban megjelenő véleményeket
árnyalni szükséges, további anyagokat biztosítottam a képviselőtársaim számára annak érdekében,
hogy tisztán lássa mindenki az elmúlt években történteket. Jó szándékkal készítettem el a Kék Óceán
Stratégiát, bízom benne, hogy ez az anyag sok mindent tisztáz, tényszerű adatokat tartalmaz, ráadásul
ez a stratégia Aba kitörési pontja lehet. Az anyagok, amelyeket mellékeltem, alkalmasak arra, hogy
képviselőtársaim ismét áttekintsék intézményi szinten is, önkormányzati szinten is a szakmai munkát,
értékelhetik, hogy miben voltunk erősek, hol hibáztunk, hol kell javítanunk. Nagyon fontosnak
tartom azt, hogy a korrekt jegyzőkönyvek alapján pontos képet kaphatunk, és abban bíztam, hogy
képviselőtársaim ugyanúgy komolyan veszik ezt az anyagot, mint amilyen komolyan én vettem és
azért készítettem el, hogy a képviselőtársaimat is segítsem mind a múltbeli, mind a jelenbeli, mind a
jövőbeni eligazodásban. Úgy gondolom, hogy ezen rövid idő alatt több intézményünknél látványos
eredmények tapasztalhatók. A Kultúr Közösségi Ház és a könyvtár kapcsán a képviselő-testület
nagyon fontos és jó döntést hozott, a tavalyi év végén Fábián Judit kinevezésével, és bizonyára
mindenkinek egyöntetű a véleménye abban, hogy igen pozitív elmozdulás történt a Kultúr Közösségi
Ház tevékenységében, működésében, illetve rendeződtek azok a problémák, amelyek az elmúlt
hónapokban jellemezték az intézmény működését. Mielőtt továbbmennék, hozzá szeretném tenni,
illetve megismételni, hiszen ezt már elmondtam, de úgy gondolom, hogy ismét fontos megerősíteni,
hogy a Hermes Holding anyaga alapvetően arról szólt, hogy hol látja azon területeket, ahol az
önkormányzat költségeket tud megtakarítani, hol van szükség korrekcióra, a Kék Óceán Stratégia
pedig éppen azért készült el, hogy a képviselőtársaimat segítse abban, hogy nehogy olyan döntéseket
hozzunk, amely az önkormányzat jövőképének feladásával, a koncepció feladásával jár együtt és
végzetes döntések szülessenek, melyek később már helyrehozhatatlanok. Ugyanis egy pénzügyi
átvilágítás általában csak arra törekszik és a Hermes Holding Kft. nem is vállalkozott többre, illetve
azok az anyagok, melyeket ő átvizsgált, nem is volt alkalmas többre, minthogy megjelölje az
önkormányzat számára azokat a területeket, ahol szakmai indokokat, érveket nem figyelembe véve
lehetőséget lát arra, hogy a költségeit csökkentse az önkormányzat. A Kék Óceán Stratégia ezzel
kiegészítve arról szól, hogy próbáljuk meg azokat a stratégiai döntéseinket megismételni, amelyek
egyszer már sikeresek voltak, amelyek által a közösség sikereket ért el. Két kulcs szó van, amely ezt a
stratégiát jellemzi, a költséghatékonyság és az innováció. Az elmúlt hónapok eredményei, úgy
gondolom, tükröződnek már a 2009. évi költségvetésben, illetve sok tény igazolja azt, hogy jó úton
járunk, polgármesterként úgy érzem, hogy a közösség többsége, az intézmények többsége ennek a
mentén gondolkozott és valóban körvonalazódik annak a lehetősége, hogy kevesebb pénzből
hatékonyabb működést, hatékonyabb szolgáltatást tudunk biztosítani, ha következetesen végig
megyünk ezen az úton, ez ismét országosan is példa értékű vállalkozás lehet. A Kultúr Közösségi
Házra és a könyvtárra visszatérve, azt hiszem, hogy már csak az elmúlt hónapok tapasztalatai is azt
igazolják, hogy ebben az esetben teljes mértékben érvényesült a költséghatékonyság és az innováció.
A polgármesteri hivatalban végrehajtottuk azokat a szükséges létszámleépítéseket, amelyeket a
képviselő-testület két körben elhatározott, jelentős mértékben csökkent a hivatal létszáma, komoly
átcsoportosítások történtek, szervezeti átalakítások, illetve több beszélgetés, megbeszélés is volt a
jövőbeni elvárások tekintetében, mind vezetői szinten, mind munkatársi szinten. Személyes
meggyőződésem az, hogy a polgármesteri hivatal munkájában is jelentős javulás történt, ennek
egyébként már szintén vannak pozitív jelei, de ami a számomra a legfontosabb, úgy érzem, hogy a
létszámleépítést a legnagyobb körültekintéssel tudtuk végre hajtani és ha a tapasztalataim nem
csalnak, bízom abban, hogy ezt mások is megerősítik, úgy ítélem meg, hogy a dolgozók hangulata is
jelentősen javult, amely meggyőződésem, hogy jelentős mértékben járul hozzá a felelősségteljes és
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sikeres munkához. Az óvoda tekintetében szintén történtek megszorító intézkedések, ennek ellenére
úgy látom és mint szülő is, aki igénybe veszi az óvoda szolgáltatásait, ezt meg tudom erősíteni, nem
érződnek az óvoda esetében azok a megszorítások, amelyeket végre kellett hajtanunk és egyébként is
az óvoda eredményei az elmúlt években végzett vizsgálatok, értékelések, szülői vélemények alapján
azt hiszem, hogy szintén azt jelzik a képviselő-testület számára, hogy jó színvonalú, a gyermekek és
szülők érdekét maximálisan figyelembe vevő munka folyik. A Művészeti Alapiskola szintén a válság
hatására intézkedéseket tett a kiadások csökkentésére, illetve azon települések, ahol a művészeti
alapiskolánk telephellyel rendelkezik, az eddigieknél nagyobb összeggel járulnak hozzá a működéshez,
ezen felül pályázati pénzekkel is ki tudták egészíteni a költségvetésüket, az iskola munkájára úgy
gondolom, hogy mind a vizsgálati eredmények, mind pedig a művészetiben tanuló gyermekek
előadásai, produkciói, versenyeken elért eredményei, de talán kiegészíteném azzal is, hogy a
gyermekekből sugárzó teljesség, amelyet egy-egy nagy művészetis ünnepen láthatunk, érzékelhetünk a
színpadról, szintén azt igazolják, hogy a nehézségek ellenére sikerült az elért színvonalat
megtartanunk. Az Abai Gimnázium komoly kihívások után jött létre, és örülök annak, hogy ma arról
beszélhetünk, hogy a gimnáziumba felvételiznek a diákok, és örülök annak is, hogy ilyen lehetetlen
körülmények között is mind a gimnázium vezetése, mind a gimnázium tanulói jó kedvvel és
bizakodva tekinthetnek a jövőbe. A gimnázium tevékenysége komoly kritikák közé került az elmúlt
időszakban, de úgy érzem, hogy mind a teljesítmény, mind pedig a kívülről érkező elismerések,
amelyek anyagiakban is megjelennek, képviselőtársaim most az ülés előtt kaptak kézhez egy levelet,
amelyet egy másik magyarországi gimnázium írt az abai gimnázium számára, ezek mind-mind olyan
elismerések, amelyek szintén azt igazolják vissza, hogy a nehéz idők ellenére is érdemes volt azért
küzdeni, hogy a gimnázium elindulhasson szeptemberben és a következő évben is fogadhasson
diákokat. Az Aba Sámuel Általános Iskolával kapcsolatban nagyon sok szakmai anyagot adtam ki
képviselőtársaim számára, igazgató úrral egyeztettünk már arról, hogy az iskola esetében az
eredmények azt igazolják, hogy több korrekcióra lesz szükség a következő hónapokban, erről a
bizottsági ülésen is már említést tettem, a költségvetés elfogadása után a nevelési-oktatási
intézmények vezetőivel közösen át fogjuk tárgyalni a jelenlegi helyzetet, a pályázatokban, illetve a
jövőképünkben felvázolt stratégia megvalósítását és azt is, hogy mely intézmény milyen módon tud a
továbbiakban még hatékonyabban ezen fontos vállalásaink végrehajtásában részt venni. A közösségi
életről részben már a Kultúr Közösségi Ház kapcsán volt szó, november óta a közösségi élet is,
mondhatom azt, hogy nemcsak visszatért a régi medrébe, hanem megújulva, még gazdagabban jelent
meg előttünk, amellyel az abaiak azt bizonyították, hogy amikor arról beszéltem, hogy az egyik
kitörési pontja Abának a közösségi élet lehet, akkor az igaz volt, és az abaiak erre nem csak hogy
igényt tartanak, hanem ebben segítik az önkormányzatot és a települést. Az elmúlt időszakban
szintén pozitív fordulatot vett a bodakajtori lakások ügye, amely tavaly ősszel szintén nagyon komoly
feszültséget és nehézséget okozott az önkormányzat számára, de nemcsak az önkormányzat, hanem a
Bodakajtoron élők számára is. Képviselőtársaim ismerik már azt a megoldást, amelyet az Agro-Aba
Kft. nagyon komoly gesztusának köszönhet az önkormányzat, illetve a lakásokban élők kaptak,
melynek lényege az, hogy kedvező konstrukcióval az önkormányzat megvásárolja, illetve ajándékba
kapja az ingatlanokat, amelyeket részletfizetési lehetőséget biztosítva felajánlunk megvételre az ott
élők számára. Az is örömteli számomra, hogy nem csak az ott élők lakásproblémája oldódott meg,
hanem azt tapasztalom, hogy részben a bodakajtori magiszterek aktív tevékenységének
köszönhetően, részben pedig ezen ügy pozitív lezárulásának köszönhetően az ott élő családok is igen
komoly kezdeményező szerepet vállaltak Bodakajtoron a közösségi élet felélesztésében illetve ma már
elmondhatom azt, hogy az önkormányzat komoly segítséget várhat ezen családoktól bodakajtori
elképzeléseinek megvalósításában. Ugyanígy az elmúlt hónapokban szintén a válságból való kilábalást
jelzi az, hogy 5 pályázatot adtunk be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, erről
szintén volt már szó, ez az 5 pályázat érinti a településünk valamennyi oktatási-nevelési intézményét,
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érinti a közösségi életünket, érinti a magisztrátus munkáját és ezek a programok új minőségi szintre
emelhetik Aba közösségi életét és oktatási-nevelési rendszerét. Ezen 5 pályázat keretében közel 300
millió forint támogatásra pályázunk, melyek támogatási intenzitása 100%-os, de nem csak Abára
gondoltunk ezen pályázatok kapcsán, hanem valamennyi kistérségi településsel együttműködési
megállapodást kötöttünk, tehát ezeknek a pályázatoknak az egész kistérségre komoly kisugárzása lesz
abban az esetben, ha megnyerjük őket. Hozzá kell tennem azt is, hogy további előnye a
pályázatoknak, hogy az önkormányzat működési kiadásaihoz is hozzá fognak járulni, ezzel is segítve
az önkormányzati gazdálkodást. Új partnerekre is találtunk ezen pályázatok kapcsán, együttműködési
megállapodást kötöttünk a Fejér Megyei Könyvtárral, illetve a Seregélyesi Szakközépiskola és
Szakképző Intézettel. Azt hiszem, hogy szintén egy nagyon fontos hír és ez is azt jelzi, hogy Aba
visszatért megújulva régi önmagához, hogy a járóbeteg szakellátó központra vonatkozó pályázatunkat
ismét be tudtuk nyújtani, megkaptuk valamennyi kistérségi képviselő-testület támogató nyilatkozatát
ehhez a pályázathoz, az előterjesztések között szerepel a befogadó nyilatkozat a pályázatról, illetve
most kapták meg képviselőtársaim a Váti Kht. levelét, amelyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy
a szükséges terület megosztásához hozzájárulnak, illetve a járóbeteg szakellátó központ kialakítására
kijelölt területről leveszik a jelzálogjogot. Ez egy nagyon fontos feltétel volt, szintén jó hír, hogy már
a hét elején a szakmai értékelése is elkezdődött a pályázatnak, tegnapelőtt kaptunk egy levelet,
amelyben néhány kérdést tett fel a szakértő, aki elbírálja a pályázatunkat, a válaszok a mai napon
megszülettek, holnap 11 óráig kell feladnunk, tehát várhatóan igen gyors döntés születik majd a
járóbeteg szakellátó központtal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy szintén egy fontos tény, amely azt
igazolja, hogy komoly lépések történtek az elmúlt időszakban és ennek már vannak eredményei is,
november végén, mikor a költségvetési koncepciót beterjesztettük, abban az anyagban szerepelt,
hogy az önkormányzatnak 154 millió forint kifizetetlen számlája, tartozása van. A jelenlegi
költségvetés beterjesztésekor ez az összeg 126 millió forintra csökkent, melyből 70 millió forint
rendezésére megállapodásunk van a Strabag Zrt-vel. Nagyon komoly együttműködés alakult ki a
kistérség önkormányzatai között az elmúlt hónapokban és további együttműködések
kezdeményezése van folyamatban, amely a munka hatékonyságát javítja a jövőben illetve plusz
bevételi forrásokat jelent az önkormányzatok számára, az egyik ilyen terület a közigazgatás, ezen a
területen Csősz önkormányzata már jelezte számunkra, hogy szeretne egy abai körjegyzőségben részt
venni és szeretné, ha az abai hivatal látná el az év második felétől a körjegyzői teendőket. Soponyán
szintén nyugdíjba ment a jegyző, a soponyai testület is döntött körjegyzőség létrehozásáról, és bízom
abban, hogy racionális és észérvekkel a soponyai testületet is meg tudjuk győzni ezen együttműködés
kölcsönös előnyeiről. Ugyanígy az elmúlt hónapok forráskereső kezdeményezéseinek egyike az AbaSoponya óvodafenntartó társulást érinti, az érintett óvodavezetőkkel már egyeztettünk erről a
kérdésről, szeretnénk kezdeményezni az abai képviselő-testület és a soponyai képviselő-testület felé is
azt, hogy az eddigi abai székhelyű intézményfenntartó társulás szeptembertől soponyai székhellyel
működjön tovább, ez nagyon komoly anyagi többletforrást biztosít az önkormányzat számára, éves
szinten a jelenlegi szabályozás szerint ez plussz 9 millió forintot jelent. A Hermes Holding Kft.
tavalyi ajánlatában is illetve a mostani átvilágítási anyag javaslataiban is szerepelt a befektetők
bevonásának a lehetősége illetve az önkormányzati cégek portfoliójának tisztítása, tevékenységének
stabilizálása. Ebben is úgy gondolom, hogy a képviselő-testület fontos döntéseket hozott meg.
Elsősorban fontos és pozitív személyi változás történt mind az Aba-Invest Kft. esetében, mind pedig
az Aba-Term Kft. esetében, és mindkét cégünk esetében, a tárgyalásoknak köszönhetően úgy tűnik,
hogy az idei évben már elindulhat a komoly munka. A mai napirendek között is szerepel, az Irányító
Hatóságtól megkaptuk a hozzájárulást ahhoz, hogy a Norvég Alap pályázat kapcsán a beruházást az
Aba-Invest Kft-n keresztül bonyolítsuk le. Ugyanígy a reptér kapcsán is a képviselő-testület
felhatalmazásának megfelelően a testület által felkért szakértő bevonásával az elmúlt hónapokban
elkezdtük a munkát illetve a mai napig elérkeztünk már néhány fontos állomáshoz, erről majd a
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költségvetés kapcsán szeretném képviselőtársaimat tájékoztatni. Ami viszont nagyon fontos, hogy a
reptér esetében is az látszik, hogy olyan hasznosítása történhet meg az ingatlannak, amely Abának
rövid, közép és hosszú távon is komoly lehetőséget biztosít, tehát nem feléljük a vagyonunkat,
hanem további komoly lehetőségeket teremtünk általa. Nemcsak az előző években készült
előterjesztésekkel, jegyzőkönyvi kivonatokkal igyekeztem képviselőtársaim munkáját segíteni abban,
hogy reális és jó döntéseket tudjunk hozni, hanem cikkeket, könyvekből részleteket is átadtam több
esetben, ennek az volt a célja, hogy képviselőtársaim lássák, hogy az abai önkormányzat milyen
környezetben, milyen országos és világgazdasági környezetben tevékenykedett, tevékenykedik, milyen
lehetőségeink vannak, mennyiben illeszkednek az elképzeléseink az országos illetve az európai
trendekhez, lehetőségekhez. Legutóbb két tanulmányt jutattam el képviselőtársaim számára, és bízom
abban, hogy ezen két tanulmány is meg fogja végre nyugtatni képviselőtársaimat is, illetve
mindazokat, akik az önkormányzat tevékenységét figyelemmel kísérik és igyekeznek pontos képet
alkotni arról, hogy mi is történt valójában Abán az elmúlt egy évben és mik voltak ennek az okai.
Próbáltam többször jelezni ezt, hogy nemcsak helyi okai vannak, hanem vannak országos okai is.
Tavaly még úgy gondoltam, hogy többségében vannak a helyi adottságok, de azt hiszem, hogy
szeptember-októbertől, amikor is országosan is, világ szinten is kitört a válság, bizonyos
szempontból át kell értékelnünk azt, hogy mi is történt velünk, ugyanis az, ami Abán történt, az egy
országos trend része, erről megjelentek híradások is az elmúlt időszakban. Úgy gondolom, hogy ezt
néhányan egyre inkább figyelmen kívül hagyták és a helyi okokat felnagyítva, egyoldalúan próbálták
meg megítélni a helyzetet. Az Állami Számvevőszék Kutatóintézete 2009 januárjában jelentettet meg
egy nagyon komoly tanulmányt, amelynek címe "Pénzügyi kockázatok az önkormányzati
rendszerben". Az Állami Számvevőszék honlapján megtalálható ez a tanulmány, mindenki számára
ajánlom, nem csak képviselőtársaim számára. Ha képviselőtársaim átolvassák, akkor sok érdekes és az
abai helyzethez hasonló általános helyzettel találkozhatnak, és most már látnunk kell azt, hogy mi már
azon az úton vagyunk, hogy a szükséges korrekciókat a következő hónapokban, remélem, hogy
nagyobb érdeksérelmek nélkül végre tudjuk hajtani. Kérek mindenkit, olvassa el ezt a jelentést, és
utána próbálja meg az abai helyzetet ebbe ágyazva újraértékelni. A másik anyagot szintén az ÁSZ
Kutatóintézete készítette, a tavalyi év végén jelent meg, ez a "Tudásalapú gazdaság és társadalom"
címet viseli. Ebből egy rövid részletet fontosnak tartok felolvasni, ugyanis azt hiszem, hogy az a vita,
amely négy képviselőtársam illetve köztem és a képviselő-testület többsége között folyt az elmúlt
hónapokban, részben ezáltal is egy olyan megvilágítást kap, amely hozzásegíthet bennünket ahhoz,
hogy a két álláspontot tárgyilagosan tudjuk ütköztetni és a közösség számára értékelhetővé tenni.
Ennek az anyagnak a vége a jövőkép kialakításának stratégia szemléletéről szól és a következőket írja:
"A jövőorientált szervezetet stratégiai gondolkodás jellemzi, a verseny szférában széleskörűen
elfogadott, hogy sikeres vállalat hosszú távon nem létezhet stratégiai gondolkodás, szemléleti és
stratégiai menedzsment nélkül, különösen igaz ez a tudásszervezetekre, hiszen a kutatás-fejlesztés
valamint az erre épülő termék, technológia, piacfejlesztés szinte elképzelhetetlen hosszabb távú
stratégia nélkül. A közigazgatás esetében ez nem ilyen egyértelmű. Robert Kaplan: a „balanced
scorecard”módszer közszférában való alkalmazásáról írt cikkében ennek okát abban látja, hogy a
közszféra szervezeteit semmi sem ösztönzi vízió kialakítására saját jövőbeni szerepükről. Kísértést
éreznek arra, hogy mindenkinek mindent adjanak, aztán a végén nem sokat nyújtanak. Megítélésünk
szerint a stratégiai gondolkozás, szemlélet hiányzik a közigazgatásban, mert sokan eleve
megkérdőjelezik, hogy az érdekek és értékek olyan bonyolult szövevényében, mint egy ország
társadalma és gazdasága, lehet-e egyáltalán hosszú távú döntésekben gondolkodni. A közpolitikai
döntések racionalitása, vagy irracionális volta a közigazgatás-tudomány sok nagy tudósát
foglalkoztatta. Mindenekelőtt Herbert Simon által megfogalmazott racionális döntés jogát kell
megemlíteni, e szerint a döntéshozó a célokat határozza meg, majd ezután válassza meg a célok
elérésének eszközeit. Ennek során felvázolja az összes lehetséges alternatív stratégiát, elemzi azok
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következményeit, majd végül dönt a legkiválóbb stratégia mellett. Simon maga is tudatában volt
annak, hogy a legtöbb közpolitikai döntés nem így születik. E tapasztalatból kiindulva kifejlesztette és
a közpolitikai döntéshozatalra is alkalmazta a korlátozott racionalitás elméletét, mely szerint a
döntéshozók szándékaikban racionálisak, az optimális döntést akarják optimális módon meghozni, de
a célok bizonytalansága, a köztük lévő konfliktusok, az emberi tudatlanság, stb. következtében az
egyes döntések nem lesznek optimálisak. Mások, és itt Charles Lindlom munkásságát kell kiemelni, a
közpolitikai döntésekről még ennyi racionalitást sem feltételeztek. Lindlom szerint a közpolitikai
döntéshozatalban a sokkal inkább egymás követő korlátozott összehasonlítások módszere
érvényesül. Ez a módszer a fennálló helyzetből indul ki, és fokozatos változást kezdeményez arra
törekedve, hogy a kis változások az érintettek minél szélesebb körének a támogatását élvezzék. Korai
munkáival Lindlom jónak tartotta ezt a rendszert, kifejtette, hogy a közpolitikai döntéshozatalban
nem az ideálisat kell keresni, hanem át kell evickélni az egyes problémákon. Későbbi műveiben jóval
kritikusabb volt e döntéshozatali módszerrel szemben, rámutatva arra, hogy az örökös iszapbirkózás
hosszabb távon nem feltétlenül vezet eredményre. Jól fejezi ki ezt egy 1979-ben írt cikkének a címe:
"Evickélünk, de már nem kifelé". Az átevickélés elméletét már Lindlom kortársai is bírálták, témánk
szempontjából Dror kritikája érdemel említést, aki kifejtette, hogy az átevickélve célhoz érés
módszere akaratlanul is megerősíti az innovációellenes törekvéseket. Dror is megalkotta a maga
úgynevezett normatív optimalizálási modelljét, említésével azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a
közpolitikai döntéshozatal racionalitásával szembeni, sajnos gyakran tapasztalatokon alapuló
szkepticizmus ellenére rendszeresen újabb és újabb kezdeményezések születtek a központi
döntéshozatal javítására. A stratégai döntéshozatal és stratégai gondolkozás szükségessége az 1990-es
években került újra előtérbe a kormányzati munkában. Ekkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalmi,
gazdasági fejlődés nagy kérdéseit nem lehet rövid távú szemlélettel megoldani. A stratégiai
gondolkodás elterjedésében fontos szerepet játszott az Európai Unió, mely kezdetben a
támogatáspolitikában, később a foglalkoztatás, gazdasági és szociális politikai koordinációban
kötelezte a tagállamokat különböző stratégiák megalkotására. Jelenleg az Európai Tanács az Unió
versenyképesebbé tétele kulcstényezőjének tartja, hogy a tagországok a fenntartható gazdasági
fejlődés, a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió erősítésére koherens és konzisztens stratégiával
rendelkezzenek. Az élen járó európai országok modelljét követve a Miniszterelnöki Hivatal 2004-ben
készített a magyar minisztériumok számára is egy módszert Útmutató stratégiák kialakításáról
címmel. Az útmutató első fejezete megkülönbözteti a jövőképvezérelt és az evolutív stratégiát. Az
evolutív stratégia lényege a bázisalapú tervezés. Jellemzői: az inkrementális haladás, a
kockázatkerülés, valamint a hagyományos tervezési szemlélet érvényesítése. A visszafogott ambíciók
hatására a tervezés horizontja nem lép be az úgynevezett innovatív szférába. A jövőképvezérelt
stratégia esetében részletes és jól kidolgozott jövőképnek kell rendelkezésre állnia, mely kiindulási
alapként szolgál a komoly innovációval meghatározott jövőbeli állapot eléréséhez úgy, hogy a
jelenlegi helyzetben meglévő lehetőséget csupán másodsorban vesszük figyelembe. A közigazgatási
szervezetek tudásszervezetté válásának egyik kulcseleméhez érkeztünk, ha nincs egy világos és
kellőképpen részletes, ugyanakkor mozgósító erejű jövőkép, akkor nincs innováció sem, sőt nincs
valódi megoldáskeresés sem, nincs szükség a partnerségre sem. Miért menjünk együtt, ha nem tudjuk
hová szeretnénk eljutni? Marad helyette az átevickélés vagy az inkrementális haladás. A közigazgatási
szervezetekben ennek a mentalitásnak jellemzője a szabályok apró, de a lázas tevékenység látszatát
keltő gyakori módosítása, a valódi döntések halogatása. A stratégia szükségessége mellet foglal állást
Kaplan is az ismertetett cikkében. Álláspontja, hogy a közintézményeknek legalább egy működési
kiválósági stratégiával kellene rendelkezniük, amelyben megfogalmazzák, hogy küldetésüket
miképpen tudnák kisebb költséggel, kevesebb hibával, rövidebb határidőkkel megvalósítani. Ő sem
áll meg azonban itt, hanem felveti, hogy a stratégiai szemlélettel rendelkező közintézmények új
szolgáltatások nyújtására, a lakossági igények jobb kielégítésére irányuló innovatív stratégiához is el
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tudnak jutni. Ha van egy jövőkép, ha vannak stratégiai irányok, amelyeket a hierarchia alsóbb szintjén
lévőknek a napi döntéseik során figyelembe kell venniük, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy a
döntéseket kicsinyes érdekek uralják, illetve a konfliktuskerülés jellemezze. Természetesen a
rutinszerű döntéshozatalban továbbra is érvényesülhet az alulról felfele irányuló döntés-előkészítési
rend, a valódi innováció ilyen rendszerben alig képzelhető el, érdemes ebből a szempontból az
innováció elméletnek azt a megállapítását idézni, mely szerint egy szervezet vezetésének, különösen a
legfelső vezetőknek, az innovatív tevékenység esetében van a legnagyobb szerepe.
A Kék Óceán Stratégia, amelyből már képviselőtársaimhoz is eljuttattam néhány részletet, egy nagyon
komoly könyv, a bevezetőből illetve az ajánlók listájából, névsorából láthatják képviselőtársaim, hogy
Európa és világszerte használt és nagyon sikeres stratégiáról van szó, és úgy gondolom, anélkül, hogy
ismertük volna ennek a stratégiának a voltát és lényegét, Abán az elmúlt években létrehoztunk olyan
kék óceánokat, amelyek felhatalmaznak, arra biztatnak bennünket, hogy további hasonló
lehetőségekkel is élni tudjunk. Igazából itt szeretnék rátérni arra a vitára, amely kialakult négy
képviselőtársam és köztem, valamint képviselőtársaim többsége között. Arra reagálva, amit Horváth
István is megjegyez levelében, de más képviselőtársam is többször kitért erre a testületi ülésen és
azon kívül is, hogy nevezetesen a testület tavaszi döntése óta nem történt semmi és igazából a
további döntéseket a polgármester illetve a hivatal vezetése akadályozta meg. A tavaszi döntést
követően összegyűjtöttem, hogy a négy képviselőtársam részéről milyen további javaslatok
hangzottak el, amelyek, úgy gondolom, a falu nagy szerencséjére, nem valósultak meg, de
természetesen ezt majd az idő fogja eldönteni. Melyek voltak ezek a javaslatok? Az egyik javaslat az
volt, hogy működjön minden intézményünk az állami normatívából, ezzel kapcsolatban kifejtettem az
álláspontomat többször is. Másik fontos javaslat volt, hogy szüntessük meg a gimnáziumot és a
művészeti alapiskolát, és egy harmadik, hogy vonjuk össze az összes intézményt Általános
Művelődési Központként az általános iskola vezetésével. Ezek mind olyan javaslatok voltak, amelyek
- megítélésem szerint - Aba jövőképének feladásával jártak volna, úgyhogy ezeket akkor sem
támogattam és most sem tudom támogatni. Meggyőződésem, hogy közösségellenesek is.
Augusztustól vett egy nagyon komoly fordulatot ez az ügy, amikortól azt hiszem, hogy arról
beszélhetünk már, hogy megszűnt a képviselő-testület egysége és ez a kezdeményezés nem a
polgármestertől indult. Sajnálom hogy ez a helyzet kialakult. Augusztustól kezdődtek az ülések a
Hörpintő sörözőben, ahol négy képviselőtársam vagy valamennyi képviselőt meghíva, vagy különkülön egyeztetett a különböző stratégiákról, elképzelésekről, szükséges döntésekről. Sajnálom, hogy
ilyen időszak is volt az önkormányzatunk életében, egészen biztos vagyok abban, hogy ez nem
javított a település helyzetén, megítélésén. 2008. szeptember 19-én volt az a falugyűlés, amiről már
többször ejtettünk szót, ahol azt hiszem, hogy véglegesen és nyilvánosan is kiderült mindenki
számára, hogy a négy képviselőtársam teljesen külön utat jár, a falugyűlés előtt a testület nem
egyeztetett, én ismertettem a szerintem lehetséges és járható utat, ismertettem azokat a nehézségeket,
amelyekkel az önkormányzat küzd. A falugyűlés hangulatából megítélve, de a Fejér Megyei Hírlap
cikke is meg van, mindenki elolvashatja újra, akár az Aba TV-n keresztül is megnézhetjük, úgy ítéltem
meg, hogy a település többsége továbbra is a közösen elfogadott stratégia mellett tette le a voksot
ezen a falugyűlésen. Ekkor a többiekkel nem egyeztetve állt fel Farkas Károly és elmondta négy
képviselőtársam nevében azokat az ominózus mondatokat, amelyeket már idéztem az előbb. Az
elmúlt időszak értékelése természetesen még nem zárult le, eddig is igyekeztem több anyagot átadni,
amelyek segíthetnek ebben, de lesznek még további anyagok is, és úgy gondolom, mindenkinek
szembesülnie kell majd azzal, hogy mit tett és mit mondott az elmúlt hónapokban és ennek milyen
következményei lettek.
Szeretnék néhány szóval rátérni Horváth István levelére, amelyet azért tartok nagyon veszélyesnek és
érthetetlennek, mert valótlanságokat és rágalmakat tartalmaz. A levél első részében, első mondatában
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hivatkozik már mint pozitív példára, a tavalyi év eseményei kapcsán a csatornázásra, amelyben kifejti,
hogy csak az a fontos, készüljön el és kerüljük el a tragédiát. Az elmúlt hónapokban is elmondtam az
álláspontomat ezzel kapcsolatban képviselőtársaimnak, mind a szabadságom előtt, mind a
szabadságom után, a jegyzőkönyvek majd tanúskodni fognak arról, hogy ki mit mondott ezzel
kapcsolatban. Természetesen az általam elmondottakért illetve tetteimért is vállalom a felelősséget,
ma már azért úgy tűnik hogy több lépés, amelyet a tavalyi évben megtettem, nem fog még a végső
elszámolásnál sem az abai önkormányzat, sem a társtelepülések részére rosszul jönni, és hozzá
szeretném tenni azt, hogy én éppen ezzel a kitétellel nem értettem egyet a tavalyi évben sem a
képviselőtársaim egy részével, sem másokkal, hogy az a legfontosabb, hogy mindenáron készüljön el
a csatornázás, van még egy fontos szempont, a törvényesség, amikor ezzel a pénzzel el kell
számolnunk, akkor valóban el is tudjunk számolni. Ezt már jeleztem a múltkori ülésen, természetesen
készülnek már a könyvvizsgálói jelentés, a belső ellenőrzés keretében is át fogják világítani a teljes
beruházást, most a legfontosabb az, hogy a beruházás befejeződjön, és úgy gondolom, hogy jó úton
halad, alpolgármester úr nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy megvalósuljon, de természetesen a
beruházás befejezése után vissza fogunk térni az elmúlt év eseményeire ismét. Az, hogy Horváth
István képviselőtársam a Kék Óceán Stratégiát KO stratégiának nevezi - kiadtam
képviselőtársaimnak a könyvről szóló ismertetőt illetve néhány részletet -, azt hiszem, hogy nem azt
minősíti, aki ezt a stratégiát készítette, hanem azt, aki így állt ehhez a nagyon fontos kérdéshez. Vissza
kell utasítanom a levélnek azt a részét is, amely arról ír, hogy a Kék Óceán Stratégiában elhangzottak
tételesen cáfolhatók, kudarc és felelőtlen működési gyakorlatot jelent az elmúlt időszak. Az anyagban
szereplő tények egyértelműen azt igazolják, hogy igen jelentős eredményeket értünk el az elmúlt
években. A számokkal való játszadozás, és elnézést, hogy ezt mondom, amit Horváth István
képviselőtársam tesz, szintén csak azt erősíti bennem, hogy egyre kevésbé tud szembenézni azzal,
ami történt, ugyanis nekem most teljesen mindegy, hogy 7,3 milliárd forintnyi fejlesztésből még nem
valósult meg valamennyi, és megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, ha csupán 1,9 milliárd forintos
beruházást valósítottunk meg az elmúlt 5 évben és ebből 1,2 milliárd forint volt a támogatás, akkor
tisztában vannak Önök azzal, hogy ez mit jelent, hogy milyen értéket jelent, tisztában vannak Önök
azzal, hogy a többi településhez képest ez milyen beruházási értéket jelent, tisztában vannak Önök
azzal, hogy ez több mint 50 fejlesztést jelentett az elmúlt években? Ezzel kapcsolatban már volt
vitám Horváth István képviselőtársammal, úgy látom, hogy néhányan a szemüknek sem hisznek,
annak se hisznek, ami szemük előtt van. Ez nagyon veszélyes folyamat, ami itt történik és a
beruházásainkat, az elképzeléseink megvalósítását ez a fajta hozzáállás veszélyezteti leginkább. Azzal
a megjegyzéssel kapcsolatban is, hogy nem kötelező és pazarló módon költöttük el a többi pénzt,
elkészültek azok a kimutatások, amelyekből képviselőtársaim láthatják, hogy melyek azok a nem
kötelező feladatok, amelyekre elköltöttük a pénzünket, elköltöttük az iskolára, az óvodára, a
művészeti alapiskolára, a Kultúr Közösségi Házra, elköltöttük az egyesületek támogatására,
elköltöttük az Aba Napokra és elköltöttük még nagyon fontos stratégiai kistérségi fejlesztésekre,
szolgáltatásokra. A költséghatékonyság és innováció kapcsán elkezdtük tételesen végigvenni
intézményeinket, az egyesületekre is ki fogunk térni.
Eljött az ideje annak, hogy minden intézményünket valóban a költséghatékonyság és az innováció
mentén vizsgáljuk meg. Sajnos sem Horváth István, sem a négy képviselőtársam, úgy ítélem meg,
hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nem jó helyen keresik a problémák lényegét. Az anyagokból
egyértelműen látható, hogy jelenleg az önkormányzat mely intézményénél van a legnagyobb
probléma, de nem akarok a dolgok elébe menni. Négy képviselőtársamat arra kérem, hogy ismételten
olvassa át az anyagokat, melyeket annak a reményében adtam ki, annak a reményében beszélgettem
az intézményvezetőkkel, annak a reményében fogalmaztam meg kéréseket, hogy az
intézményvezetők a stratégiánk komolyan vételével, az intézmény dolgozóival megbeszélve olyan
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javaslatokat tegyenek le, amelyek ebbe a stratégiába illeszkednek. A legtöbb intézményünk ezt
megtette, van olyan intézményünk is, amely a mai napig ezen követelményeknek nem tett eleget, még
egyszer mondom, nem kívánok elébe menni, de arra kérem képviselőtársaimat, hogy komolyabban
olvassák el az anyagokat, ugyanis anélkül, hogy tételesen és mindent feltárva, valóban tényszerű
helyzetet teremtünk, nem tudunk tovább lépni. A kudarcra és felelőtlen működési gyakorlatra
visszatérve, én a legnagyobb kudarcnak, és ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül, az Aba-Farm Kft.
tevékenységét tartom és egyébként ennek a cégnek a tevékenysége az, amely miatt a leginkább
támadható az abai képviselő-testület. Az Aba-Farm Kft-vel kapcsolatos jegyzőkönyveket, iratokat
képviselőtársaim megkapták. Az Aba-Farm Kft. tevékenysége kapcsán 106 millió forint vesztesége
keletkezett 3 év alatt a képviselő-testületnek. Ha megnézzük az önkormányzat tartozásait, ha az AbaFarm Kft. azon ígéretének eleget tett volna, amelyet a cég létrehozásakor tett, mind ügyvezetői
szinten, mind az előkészítő bizottságban részt vevők által részletesen megvizsgált koncepció alapján,
akkor az önkormányzat ma nem lenne ebben a helyzetben. Az Aba-Farm Kft-t a Hermes Holding
Kft. jelentése után az önkormányzat mentette ki a csődből, ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy a
cég a továbbiakban még igazolja azon reményeket, amelyekkel indult, de az addigi tevékenységét már
jóvátenni nem lehet. Képviselőtársaim megkapták a Kft. alapító okiratát is, ebből illetve az
anyagokból úgy gondolom, hogy egyértelműen le kell majd vonni a szükséges személyi és egyéb
konzekvenciákat. Annyit még szeretnék elmondani, hogy az anyag részben hiányos, egy nagyon
fontos részét képeznék ennek az anyagnak illetve az értékelésnek a felügyelő bizottsági ülések
jegyzőkönyvei, de sajnos az Aba-Farm Kft. anyagai között egyetlen egy ülés jegyzőkönyvét nem
találtuk, írásban fogom megkérni Horváth István volt felügyelő bizottsági elnököt, csatolja be a
felügyelő bizottság ülések jegyzőkönyveit, hogy tényleg tiszta képet lásson a képviselő-testület, hogy
mi is történt a cég életében abban az ominózus 2-3 évben. A kistérségre visszatérve nagyon sajnálom,
hogy Horváth Istvánnak ez a véleménye, természetesen vannak feszültségek a kistérségben, ehhez
részben hozzájárultak azok a problémák is, amelyek a szennyvízberuházás kapcsán adódtak, ezeket a
feszültségeket úgy gondolom, hogy megfelelő módon kezeltük, azok az eredmények, amelyekről
beszámoltam illetve a további kezdeményezések is azt igazolják, hogy teljes mértékben valótlan
mindaz, amit Horváth István leírt. Egyébként úgy gondolom, hogy sok olyan vélemény, amely az ő
részéről illetve néhány képviselő részéről elhangzott, nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Aba
ilyen mértékben veszítsen a tekintélyéből. Én a magam hibáit értékeltem már, ezt megtettem a kálozi
képviselő testület előtt is, és voltam már a sárosdi testületi ülésen is, ahol a járóbeteg szakellátó
központtal kapcsolatban egyeztettünk, és azt tapasztaltam, hogy Kálozon is, ahol a legnagyobb
feszültségek voltak őszinte emberi beszélgetés folyamán sikerült a képviselőkkel tisztázni a
problémákat, és a magam részéről azon leszek, hogy a jövőben is azt igazoljuk, hogy Aba a kistérség
érdekében, a kistérség valamennyi települése érdekében kíván dolgozni. Ebből a levélből illetve a
tegnapi bizottsági ülésen történtekből azt szűrtem le magamnak, hogy sajnos ennek az időszaknak
még nincs vége, ennek ellenére én továbbra is azt szeretném, ha ennek az ádáz és becstelen harcnak
vége lenne a településünkön. Még egy adalékot szeretnék hozzátenni ahhoz, hogy ez a harc mennyire
becstelen és ádáz. Az abai fórumon, ahogy jeleztem, igen komoly aktivitás mutatkozott, úgy
gondolom, hogy az ott elhangzó véleményeket természetesen, főleg akkor, amikor ilyen helyzet van,
a község vezetésének és elsősorban a polgármesternek kellő megértéssel kell konstatálnia. Úgy érzem,
mind a fórumon megjelent véleményemből, mind az itt elmondottakból az tükröződik, hogy ezt egy
teljesen természetes folyamatnak tartom. Még egy dologra szeretnék kitérni, amely megmondom
őszintén akkor, amikor ez történt, nagyon megviselt, ma már túl vagyok rajta, sőt úgy érzem, sokat
segített abban, hogy újult erővel próbáljak meg segíteni a településnek a válságból való kilábalásban.
November 20-a környékén neontea topiknév alatt egy írást szeretett volna valaki megjelentetni a
fórumon, amelyet a rendszergazda nem engedélyezett annak tartalma miatt. Az írást természetesen a
fórumon részt vevő személyek mind elkérték, többen a fórumon keresztül kérték, hogy neontea
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jutassa el hozzájuk ezt az írást, illetve az írásról anélkül is vita folyt a fórumon, hogy megjelent volna.
Neontea mindenkinek felajánlotta, hogy ezt el tudja küldeni, természetesen ez nagyon sok emberhez
elkerült, így hozzám is. Nem igazából akartam ezzel foglalkozni, mind addig, amíg neontea február
17-én a piactérben megjelentetett egy hirdetést és ott egy telefonszámot is közölt, amely az ő
elérhetősége. Felhívtam és megdöbbentem, amikor kiderült, hogy ki van a neontea topiknév mögött.
Ezekután döntöttem úgy, hogy tanulságképpen felolvasom ezt az írást, amely november 20-án került
több abai ember birtokába és amelyet neontea az abai fórumra kívánt feltenni:
"Abának… Bús és megrendült szívvel búcsúzunk tőled Abánk. Akkor hagytál itt bennünket, amikor magad
voltál a lendület, a fejlődés. Rólad az erő sugárzott, nem láttuk, hogy belsődet halálos kor emészti. A kor, amellyel
annyian szálltak már szembe hasztalan… Lám, Te is belehaltál, Aba! Utolsó energiáddal azon voltál, hogy nekünk
jobb legyen, hogy nekünk jó legyen. Kár volt saját magad erre pazarolni... Most látjuk csak, hogy beértük volna a
kevéssel, csak Te megmaradj nekünk… De Te elhagytad az árnyékvilágot és most könny csorog az arcokon ott, ahol
eddig a gondtalanságtól volt piros pozsgás a bőrünk. Ereid úgy záródtak el, ahogyan a gyalogosok útját vágja el a
csatornamunkálatokból visszamaradt kátyúk tengere... Szemed többé nem csillan fel, ha ígéretes pályázatra van
kilátás.. Nem szórod már a pénzt pazar mulatozásra, faluebédre, „kerékcsodákra”, hasztalanságra… Jaj Aba,
véged! Elvesztésed olyan számunkra, mint egy rémálom. Egy olyan álom, amelyből sírva ébrednek a kisgyermekek.
Óh, Aba, bárcsak megmondanád, mikor jön el az ébredésünk ideje… Mikor nyitjuk ki csipás szemeinket? Mikor
látunk is, nem csak nézünk? Aba, mikor fogjuk fel, hogy elvesztettünk téged? És még a halál perceiben is csak ránk
gondoltál... Itt állunk most domborodó sírod fölött, amelyet magadnak teremtetté… elástad magad Aba! Bár mi nem
járultunk hozzá temetésedhez, ásóval, csákánnyal, de mi jelöltük ki neked a sírt. Folyton csak kértünk: „óh, Aba,
adj, adj, ad…, és te hiú voltál és hataloméhes, vagy csak közkedvelt szerettél volna lenni: és addig adtál, amíg
elfogyott mindened és végül felemésztettünk teljesen…. Uralkodásodnak ezzel vége, de ezúttal nem csak a trón lett
oda, életed volt az ára! Elástad magad hosszú időre. De mi úgy várjuk feltámadásodat, ahogyan a hívők várják az ő
Messiásuk feltámadását! A Te bárányaid… A magiszterek…. Gyűlést szervezünk, és buzdító dalocskákat
énekelünk a sírodra borulva. Néhányan még imádkozunk is. Terveket szövünk. Úgy forr katlanunk, ahogy
Frankeinstein laboratóriumában a filmvásznon. Halvány füst száll a kémcsövekből. Csak találnánk valamit, ami
agyad helyett agyad lenne a mostani időkben. Csak találnánk egy törzset, amely elbírja a fej terhét. Csak találnánk
egy lábat, amely előre mozdítja mindezeket. Csak találnánk egy kezet, amelyik nem ír alá mindent, amit elé tesznek.
Sírva kérünk most már ébredj!. Hát nem hallod, Aba?! Mi mindent megteszünk érted…Kérünk, nyisd ki a
szemed… Aba, nézz ránk! Aba szeretünk! A-B-Aaaaaaa"
Még egyszer mondom ez azért döbbentett meg, mert a mai napon megtudtam a telefonszám alapján,
hogy ki írta ezt. Ezért állítom azt, hogy ádáz, becstelen, összehangolt harc folyik. Ennek ellenére azt
kérném, ahogy tegnap is elmondtam Kasó Lászlónénak, őszintén, azt mondva, amit gondolunk,
dolgozzunk tovább, ha mást mondunk, mint amit teszünk, ha mást mondunk, mint amit gondolunk,
ez így tovább nem fog menni. Ismételten azt kérem mindenkitől tiszteljük egymás személyét annyira,
hogy ilyen aljas dolgokba nem megyünk bele. „Az erők és hatások egymást csiszolják és kiegyenlítik.”
Kívánom, hogy ez így legyen, és végre tiszteljük egymást, és kérem azokat, akik sok mindent tettek,
ami bizonyítható, csak azokról a tényekről beszéltem, amelyek le vannak írva, dokumentálva vannak,
ezek is önmagukért beszélnek, természetesen történt sok más minden is a faluban az elmúlt
hónapokban, ezt abba kell hagyni. Négy képviselőtársamat arra kérem, hogy legyenek szívesek ismét
átgondolni, amit tettek, ismét átgondolni az önkormányzat helyzetét, múltját, jelenét és lehetséges
jövőjét, döntsék el, hogy a testületnek tagjai kívánnak-e lenni, ha igen, akkor nyilvánosan értékeljék a
tevékenységüket, értékeljék azt, amit a falugyűlésen mondtak. Ha ez megtörténik, akkor emelt fővel,
és úgy gondolom sikeresen fejezhetjük be ezt a 4 éves ciklust is. De ehhez őszinteségre lesz szükség
és őszinte szembenézésre. Megpróbáltam méltányos emberi megoldásokat keresni ebben a
helyzetben, ezt kérem négy képviselőtársamtól is, mert sajnos őszinteséget sok esetben nem
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tapasztaltam, rosszindulatot és nagyon komoly egyéb problémákat annál inkább. Az, hogy olyan
helyzetbe kerültem, amilyenbe, ezek is hozzájárultak, túl vagyok rajta, úgy gondolom, hogy
megerősödve, bölcsebben és a hibákból tanulva igyekszem azon lenni, hogy ennek a képviselőtestületnek a becsületét visszaállítsuk, amelynek elvesztése részben a mi hibánk, de nagy részben megítélésem szerint - alaptalan vádak miatt történt. A helyzetből már – meggyőződésem -, hogy ha
még nehéz is, de egyértelműen látszik a kiút, itt vannak előttünk a lehetőségek, ha ilyen jellegű vitákra
fogjuk pazarolni az erőinket, akkor nem fog menni. Ahogy Szemerei Józsefné mondta, az a
költségvetés, amelyet el kell ma fogadnunk, annak végrehajtása nagyon komoly energiát,
erőfeszítéseket és odafigyelést fog kívánni. Ha ilyen oldalvágásokra és tisztességtelen levelekre és
egyéb tevékenységekre kell figyelni közben, akkor nem fog menni. Elhiszem, hogy nehéz azzal
szembe nézni, hogy képviselőtársaim kijelentették tavaly, hogy csődbe fog menni az önkormányzat,
ennek a veszélye még nem múlt el, de nem ment addigra csődbe, amikorra ők jósolták. Örüljünk
ennek, ne tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy nekünk legyen igazunk, nem ez a falu érdeke.
Őszintén a faluközösség előtt is, a képviselőtársaink előtt is úgy gondolom, hogy át kell értékelnünk
újra azt, ami az elmúlt hónapokban történt. Én részben sajnálom, hogy ez a levél megszületett,
részben arra ösztönzött, hogy a benne foglaltakat újra át kell beszélni, mert ezek nélkül nem lesz kiút
a falu számára. Azt kérem, ha keményen és határozottan fogunk is néhány dolgon vitatkozni, egymás
emberi tisztességét ily mértékben ne alázzuk meg,, ahogy az megtörtént az elmúlt időszakban néhány
ember részéről.
Németh László képviselő:
Úgy érzem, hogy meg lettem szólítva többszörösen is, nem számítottam erre, megmondom őszintén.
Pár gondolatot mondanék polgármester úrnak. Először is nem tartom tisztességes megoldásnak,
hogy úgy bíráljuk képviselőtársainkat, hogy nincsenek itt, és nem tudnak reagálni, nem tudják
megvédeni az elképzeléseiket. Idézett a polgármester is több magas gondolatot, én egyet írtam fel
magamnak: Rossz az, aki rosszra gondol. Nem kell mindjárt rosszra gondolni, azt gondolom, hogy
aki nem ért mindenben egyet a polgármester úrral, vagy valamiben más a véleménye, attól az még
nem ellensége a településnek, nem ellensége a polgármester úrnak. Nem kell háborút hirdetni, nem
kell harcot hirdetni, mert senki nem akar háborúzni, mindenkinek az a célja, hogy a településünk
virágzó település, minél előbb város legyen, és ezek az elképzelések, amelyek papíron tervezve
vannak, azok valósuljanak meg. A velem kapcsolatosan idézett bizalom visszaszerzés szóösszetétel az
Aba-Sárvíz FC-vel kapcsolatos megbeszélésen hangzott el, és ez arra vonatkozott, hogy az elmúlt
négy évben a futballra költött aranyfokozatú támogatásokkal nem számolt el az elnökség, amelyhez
hozzá kell tenni, hogy magam is tagja voltam, és ez a tény már több korábbi támogatót is távol tart a
futball csapattól. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem volt helye ennek az idézetnek a 2009. évi
önkormányzati költségvetés tárgyalása kapcsán. Egy gondolattal visszamennék a 2008-as évre én is.
Polgármester úr 2008 tavaszán jelezte, hogy nagyon nagy a baj az önkormányzat likviditásával. Úgy
gondolom, hogy minden képviselőtársam meg tud erősíteni abban, hogy a zárt testületi ülésen és az
utána következő Sárvíz vendéglős háttérbeszélgetéseken, mindenhol meg volt erősítve polgármester
úr abban, hogy mögötted állunk, segítünk, mondd, hogy mit csináljunk. De sajnos azt tapasztaltuk,
hogy egyfajta helyben járás volt. Az említett augusztusi történések akkor következtek be, amikor
olyan információkat kaptunk és láttuk, tapasztaltuk, hogy hónapok óta nem megy a csatornaberuházás. Konkrétan 2007. év végén leállt és ki nem fizetett számlák miatt a kivitelezők nem
végeztek munkát. Polgármester úr többször nem volt hajlandó aláírni a pénzek elindítását, nem volt
hajlandó a kifizetéseket eszközölni, ezáltal pedig úgy nézett ki hogy veszve van a 2008. évi csatornaberuházás, és valóban ott lebegett felettünk a pénzügyi csőd is. Senki nem azt akarta, hogy pénzügyi
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csőd legyen, én ezt a felvetést szintén visszautasítom, és úgy gondolom, az összes képviselőtársam
nevében, mert az lett volna a lehető legrosszabb megoldás. Úgy látom, hogy most őszinteségi
hulláma van a polgármester úrnak. Én is úgy gondolom, hogy nekünk is el kell mondani őszintén,
hogy ha nem küldjük el a testületi határozattal szabadságra a polgármester urat, akkor nem nyílik meg
az út az alpolgármester előtt, hogy aláírhassa a pénzkifizetést, amel ynélkül soha nem lett volna
csatorna. Ezt el kell mondani, és tudjuk, voltunk olyan együttes testületi ülésen, falugyűlésen, ahol
nagyon kemény bírálatok érték Abát, amiatt, hogy semmit nem teszünk. Magát a képviselő-testületet
is és a polgármester urat is határozattan bírálták a szomszédos települések illetve a beruházásban
részt vevő települések képviselői, és sajnos egyfajta ellenséget láttak bennünk, hogy tönkre akarjuk
tenni a másik településeket is. Úgy gondolom, hogy ezt a tisztánlátás érdekében el kell mondani a
csatornával kapcsolatban. Hála Istennek hogy ez megtörtént, az alpolgármester úr aláírta a kifizetés
elindítását és ezáltal most elmondhatjuk, hogy talán befejeződik a beruházás, felgyorsultak az
események, elindult a tisztító közbeszerzése, kivitelezése. Ez egy nagyon lényeges momentum,
nemcsak Aba nagyközség életében, hanem a másik három település életében is. Az ember járja a
másik településeket, és szinte félek megmondani, hogy Abáról jöttem, olyan ellenségeskedés vesz
körül. Meg kell nézni a kálozi utat vagy a 63-as főutat, ahol hónapokon keresztül olyan utakon
közlekedtek amilyenen, holott hogy ha tavasszal befejeződik a beruházás, akkor a tavalyi év végére
már autósztráda minőségű lett volna a 63-as. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a kulcsszó
az információ és a tájékoztatás. A polgármester úr említette a falugyűlést, gondolom, hogy nem kell
bizonygatni a képviselőtársaimnak, hogy hosszú hónapokon keresztül kapacitáltuk, hogy álljunk a
falu elé, mert olyan rémhírek terjednek a faluban, hogy tényleg feláll az ember hátán a szőr, végül
határozott felszólításra állt ki az emberek elé. Úgy gondolom, hogy ha megfelelő és rendszeres
tájékoztatás lett volna a lakosság felé, akkor ezeknek a kritikáknak az élét vehettük volna. Még egy
gondolatom van. Az Aba-Farm Kft-t említette polgármester úr, hogy mekkora összeget veszített
ezen a falu. Megmondom őszintén, hogy olvasgattam ezeket az anyagokat, amiket kaptunk és egy
mondat nagyon meglepett a céggel kapcsolatban, amit a polgármester úr mondott el a Kft
megalakításakor és a telephely megvásárlásakor,így szólt: nagy kockázatot nem vállal az abai
önkormányzat a telep megvásárlásával és a kft alapításával, csak azt a 3 millió forintot, ami a kft
megalapítására kell. Ezzel szemben több mint 300 millió forintba került ez a telep nekünk. Még egy
gondolat és akkor befejezem. Szintén többször ide lett citálva a Hermes Holding Kft. jelentése. Úgy
gondolom, hogy ezt a jelentést összességében kellene tekinteni, tehát nem szelektíven, hogy ami
nekem tetszik, azt idézem, ami nem tetszik nekem, azt nem idézem. A Hermes Holding Kft.
egyértelműen leírja, hogy a gimnáziumot nem szabad működtetni, mert ebbe beleroppanhat a
település. Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Ezt a levelet Horváth István úgy készítette el, úgy akarta kivinni a képviselőknek, hogy a
polgármester ne is tudjon róla, a jegyző asszony a hivatali utat betartva a titkárságnak szólt, hogy
ebből egy példányt a polgármester számára is jutassanak el. Ennyit a tisztességről. Úgy gondolom,
hogy ez egy olyan horderejű levél, amely nagy mértékben alkalmas a képviselő-testület és az
önkormányzat lejáratására, még egyszer szeretném jelezni, hogy valótlanságokat és rágalmakat
tartalmaz. Az ügy komolyságára tekintettel én azonnal rendkívüli ülést hívtam össze, Horváth István
akkor egyéb elfoglaltságára hivatkozva nem tudott eljönni az ülésre, ez egyszer érthető. Azt, hogy a
mai napon miért nem jött el, majd el fogja mondani. Tegnap itt volt a bizottsági ülésen, nem jelezte,
hogy nem fog tudni jönni, ezt a szembenézést, úgy gondolom, hogy a mai napon meg kellett volna
tennünk. Arról én nem tehetek, hogy ő nem jött el erre a mai ülésre, ezért mondtam el, hogy azok
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után, ami tegnap elhangzott például Németh László képviselőtársam részéről is a bizottsági ülésen,
mivel nem vagyunk egymáshoz őszinték, ezért én úgy gondoltam, hogy a költségvetésnek nem
mehetünk úgy neki, hogy ezeket nem tisztázzuk. A Hermes Holding azt is leírta az anyagában, hogy
semmiféle önként vállalt feladatot nem vállalhat fel az önkormányzat. Tegnap, amikor
képviselőtársam tartózkodott a költségvetési szavazás során, az egyik jelenlévő bodakajtori hölgy
megkérdezte, hogy mi az oka, Ön azt válaszolta, hogy azért, mert kevesli a civil szervezetek számára
nyújtandó 3 millió forintot. Én komolyan veszem, amit mondott, bízom abban, hogy tényleg ez az
oka annak, hogy nem szavazta meg a költségvetést. Viszont ha a Hermes Holdingra hivatkozunk,
akkor egy forint sem szerepelhetne költségvetésünkben a civil szervezetek támogatására. 2008
tavaszáról már többször volt szó. Miután visszajöttem a szabadságról, én akkor is többször az előző
testületi üléseken kiadott előterjesztésekre hivatkozva, képviselőtársam nem emlékezett rá. Vele is,
Horváth Istvánnal is már többször megtörtént az, hogy egyszerűen nem emlékeznek arra, amiről
beszéltünk, sőt írásos anyagokra sem emlékeznek, amiket kézhez kaptak. Én ezt szomorúnak tartom.
Most olvastam fel, hogy 2007. november 12-én miről tájékoztattam a képviselő-testületet. Ezért
kérem, hagyjuk abba annak a misztifikálását, hogy a képviselőket a polgármester nem tájékoztatta, én
azt hiszem, hogy a most felolvasottak alapján egyértelműen látszik, hogy 2007. november 12-én
tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy nagyon komoly likviditási gondok vannak, és több 100
millió forintra lesz szükség a következő hónapokban. Még egyszer kérem, hagyjuk abba a valótlan
dolgok állítását. Nem az a gond, hogy a testület elküldött szabadságra, hanem annak a módja illetve,
ahogy négy képviselőtársam ebben az ügyben eljárt. Azért mondtam, hogy természetesen szembe kell
nézni mindenkinek azzal, ami az elmúlt hónapokban történt, azzal is, hogy ki mit mondott a
szennyvíz ügyben. Én elismerem a személyes felelősségemet abban, ami az elmúlt évben történt,
elismerem azt, hogy a szomszéd településekkel emiatt komoly feszültség alakult ki, de Németh
képviselőtársam nagyon meg fog lepődni, ha el fogja olvasni majd a jegyzőkönyveket, amelyek ebben
az időszakban születtek, ugyanis én minden mondatomért vállalom a felelőséget és minden mondat
vállalható is. Most csak ennyit szeretnék ehhez hozzátenni, többször elmondtam a testületi ülésen,
nem minden olyan fekete-fehér, mint amilyennek látszik, és ennél azért többet is mondtam a testületi
üléseken, de ma nem ez a fontos. Ma az a fontos, hogy fejezzük be a beruházást, de természetesen én
sem fogom hagyni, hogy a beruházás végével ne értékeljük újra azt, ami az elmúlt egy évben történt.
Az Aba-Farm Kft. kapcsán ugyanitt tartunk, egy mondatot kiragadott Németh képviselőtársam. Nem
fogjuk megspórolni, nyilvánosan fogjuk értékelni a helyzetet, de kaptam én már ennél súlyosabb
vádakat is Horváth István képviselőtársam részéről, hogy én nem készítettem elő megfelelően az
Aba-Farm Kft-vel kapcsolatos ügyeket. Szeretném emlékeztetni Németh képviselőtársamat, és
remélem emlékszik rá, hogy miről szólt a testületi döntés. Arról szólt, hogy előkészítjük az Aba-Farm
Kft. tevékenységéhez szükséges terület megvásárlását, ezzel párhuzamosan négy képviselőtársunkat
és Trexler Ferencet bíztuk meg azzal, hogy készítsék elő a szakmai üzemeltetésre vonatkozó, tehát a
bérhizlalásra vonatkozó koncepciót és mindenféle kockázatot szűrjenek ki. Tessék tovább olvasni az
anyagot majd, Csáki Tamás és Horváth István nyilatkozik arról, hogy milyen munkát végzett az
előkészítő bizottság, semmi kockázat nincsen. Még egyszer mondom jogszerűen nézzük majd, hogy
kit milyen felelősség terhel. Úgy gondolom, hogy ha itt megint mondatokat citálgatunk, azzal sokra
nem megyünk, az az anyag sokkal komplexebb, szembe kell néznünk ezzel is. Egyébként, ha jól
működik a cég, akkor ma Aba nincs ebben a helyzetben, és arról pedig az alapító okirat és az
önkormányzati törvény egyértelműen rendelkezik, hogy ilyen esetekben kit milyen felelősség terhel.
Kasó László képviselő:
Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr! Végiggondoltam én is a tájékoztatót, többször szerepelt
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benne az Aba Sámuel Általános Iskola és nem mindig pozitív értelemben, illetőleg a négyek közül én
is többször megszólításra kerültem, ha nem is név szerint. Mindenképpen úgy gondolom, hogy eleget
fogok tenni annak, amit polgármester úr mondott. Most így kapásból a hallottakat nem megfelelően
feldolgozva, úgy érzem, hogy felelőtlenség lenne mindjárt ezekre reagálni, de a következő testületi
ülésen vagy rövid időn belül, úgy gondolom, hogy meg fogom tenni ezt. Március 3-án polgármester
úrral egy nagyon konstruktív beszélgetésen vettem részt, nagyon sok mindenről beszéltünk, többek
között az iskoláról is. Komolyan vettem, amiről ott beszéltünk és ennek szellemében kezdtük el már
egy hete a munkát, erről majd részletesen a következő ülésen lesz szó. Van a füzetem elején egy
mondat, ez már nagyon régen ide került, szeretnék én is idézni. Grant tábornok, aki az amerikai
polgárháborúban az északi csapatok vezetője volt, mikor a déliek letették a fegyvert, akkor azt
mondta: "A háborúnak vége, a lázadók ismét honfitársaink".
Más kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
2.) Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetésének elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták a 2009. évi költségvetési rendeletet, amely azon koncepció alapján
készült el, amit a képviselő-testület meghatározott a tényleges költségvetés elfogadásáig. Alapvetően a
legfontosabb szempont az idei évben ez volt, hogy az önkormányzat likviditását fenntartsuk, illetve
további hitel felvételére nem kerülhet sor. Az egy hónappal ezelőtt benyújtott költségvetési
tervezetünk 80.902.000 Ft hiányt tartalmazott, és arra vállaltunk kötelezettséget, hogy ezt a hiányt a
költségvetés elfogadásáig megszüntetjük. Már akkor is jeleztem képviselőtársaim számára, hogy
ennek a hiánynak egy része csak virtuális, ugyanis már a kiadási oldalon szerepelt a dolgozók részére
juttatandó 13. havi bér, bevételi oldalon viszont még nem tudtuk szerepeltetni, azóta már megkaptuk
az értesítést, így 26.747.671 Ft-tal megnőtt a bevételi oldalon a költségvetésünk, tehát részben ezzel
már csökkent a hiány. Emellett azt is jeleztem képviselőtársaimnak, hogy több olyan racionalizálási
intézkedésre készülünk, amelyek további bevételi és kiadási tételt érintenek, továbbá szerepelt a
költségvetésünkben 100 millió forint kamatkiadás. Jeleztem már akkor is, hogy abban az esetben, ha
sikerül a reptéri ingatlan hasznosítása, ez a kamatkiadás jelentős mértékben csökkenhet. Még egy
nagyon fontos tájékoztatás hangzott el azon az ülésen. A Norvég Alapos pályázatunk teljes összeggel
szerepelt az idei évben a költségvetésünkben, de már akkor is jelezetem, hogy az Irányító Hatósággal
egyeztetve a beruházást két ütemre tudjuk bontani, tehát csak az első ütem valósul meg, és
természetesen ennek megfelelően módosítani fogjuk a költségvetésünket. Az első és legfontosabb
költségcsökkentő tétel, amely a kamatkiadásainkat nagymértékben érintené, hogy a képviselő-testület
megbízást adott arra, hogy a HYPO Bankkal, illetve a reptéri beruházó céggel tárgyalásokat
folytassunk, hogy valamennyi fél számára elfogadható és előnyös megoldást keressünk annak
érdekében, hogy Aba likviditási helyzetét biztosítani tudjuk. Az önkormányzat a bankkal egyetértve
részben Kiss Tamást, a Hermes Holding vezetőjét bízta meg a szakértői képviselettel, részben pedig
Zoltán Csabát, akivel már korábban a képviselő-testület mind az Aba-Farm Kft kapcsán, mind pedig
a reptéri beruházás kapcsán sikeresen együttműködött. A lefolyatatott tárgyalások eredményeképpen
ma a következőket lehet elmondani. A HYPO Bank ausztriai központja által is elfogadott, amely Aba
számára rövid távon helyre állítja a likviditást, biztosítja közép és hosszú távon is az önkormányzat
likviditását, és hozzájárul az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek a megvalósításához. Ezzel az
elképzeléssel a befektető is egyetért. Az egyeztetés során jelezték, hogy a konstrukció lényegét el
tudják fogadni, természetesen a részleteket a jövőben kell egyeztetnünk és ezeket a lépéseket a
23

testületnek is jóvá kell hagynia. A Hermes Holding vezetője, Kiss Tamás a következőket jelezte
írásban: Ezúton is szeretném megerősíteni, hogy Dr. Kimmel Jenő ügyvéd úr, a HYPO Bank részéről
megbízott ügyvéd által leírtak megalapozott szakértői véleményem szerint Aba szándékaival
megegyezik, illetve az önkormányzat számára jelen pénzügyi helyzetben előnyös. Ugyanígy Zoltán
Csaba is már készíti azokat az anyagokat, amelyek mentén a képviselő-testület meghozhatja a
szükséges döntéseket. Előzetesen annyit szeretnék még elmondani, nem arról van szó, hogy a
repteret értékesítve, vagyonunkat fel fogjuk élni, hanem olyan komplex megoldás születik, azon
vagyonhasznosítási koncepció szellemében, amelyről a 2007. novemberben szó volt.
Van még egy tervezet, amely jelenleg a minisztériumban van jóváhagyáson, az Alba Airport
Légimarketing és Turizmusfejlesztési Közhasznú Egyesületre vonatkozik, és szintén nagyon fontos
része lesz a befektetővel kötendő megállapodásnak. Az egyesület minden forint után plussz egy forint
állami támogatást fog kapni, és amennyiben megkezdi működését, a térség turizmusfejlesztése lesz az
alapvető célkitűzése, és ehhez fog támogatásokat nyújtani. Ezért mondom azt képviselőtársaimnak,
hogy ebben az esetben a bank is, a befektető is egy olyan konstrukcióban érdekelt, amely Aba
számára is nagyon sok szempontból előnyös lehet. Az egyeztetések alapján legkésőbb az év második
negyedévében szeretnénk megkötni a szükséges megállapodásokat, melyeknek köszönhetően, abban
az esetben, ha létrejönnek, a kamatkiadások jelentős mértékben csökkennek a kötvénnyel kapcsolatos
költségeinknél, így csak az első negyedéves költséggel kell számolni. Változás még a költségvetési
tervezethez képest, hogy a seregélyesi nevelési tanácsadó számára 3 millió forintot be kellett
terveznünk, ugyanis a kistérség által megigényelhető állami támogatás nem elegendő a nevelési
tanácsadó fenntartásához. A bizottsági ülésen is jeleztem, hogy kistérségi szinten is dolgozunk azon,
hogy ezt a hiányt csökkentsük, tehát a kiadásaink a későbbiek során csökkenhetnek. Ugyanígy a civil
szervezetek támogatására 3 millió forintot kívánunk biztosítani ebben az évben. A Hermes Holding
anyagában is szerepel, a koncepciónkban is, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos iparűzési adó
bevételünket realizáljuk, ennek várható összege 15 millió forint, ezt szerepeltetjük a
költségvetésünkben. A mezőőri szolgálatot tavalyi évben megszüntettük, akkor is jeleztük már
képviselőtársaim számára, a megszüntetés oka az volt, hogy sajnos nagyon komoly hátralékok
halmozódtak fel, ezért ez plussz kiadást jelentett az önkormányzatnak, és mindenképpen intézkedni
szeretnénk és fogunk a 2.846.500 Ft hátralék behajtására. Az idei évben 3 nagy beruházást szeretnénk
végrehajtani illetve elindítani. Az egyik legfontosabb kérdés a településünkön a szennyvízberuházás
befejezése, ez 600 millió forint kiadással és 600 millió forint bevétellel szerepel az önkormányzat
költségvetésében. A jelenlegi állás szerint mind a tisztítótelep, mind a hálózat tekintetében május 31-e
a befejezés határideje. Hozzá szeretném tenni, és a múltkori ülésen már volt erről szó, hogy sajnos a
Viziközmű Társulat esetében is el kell azt mondani, hogy időarányosan kiszámolva az érdekeltségi
hozzájárulások befizetése esetén sem állunk túl jól. A Viziközmű Társulatot 2001 tavaszán hoztuk
létre és 10 év alatt, 2001 szeptemberétől 2011 szeptemberéig kell az érdekeltségi hozzájárulásokat
megfizetni. Szemerei Józsefné az elmúlt hetekben készített egy kimutatást számunkra, amelyből az
látszik, hogy az előírt 300 millió forintból 200 millió forint folyt be eddig, tehát időarányosan 30
millió forint hiányzik a Viziközmű Társulat számlájáról. Véleményem szerint ez is nagymértékben
hozzájárul a likviditási problémáinkhoz, ugyanott tartunk, mint 2004-ben. Mindenkit arra szeretnék
kérni, mind a helyi adók tekintetében, mind pedig a Viziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulása
tekintetében, hogy fizesse be rendesen ezeket a kötelezettségeket, ugyanis ma igazából ezek egy
komoly veszélypontjai az önkormányzat működésnek, nehogy a 22-es csapdájába essünk, és ezek
miatt a mulasztások miatt ne tudjuk a beruházást finanszírozni, illetve befejezni. Tervezzük továbbá,
mint már szó volt róla, a Norvég Alapos pályázat első ütemének a megvalósítását, ez a Szent István
király téri épület tetőtér kialakítása és bővítése lenne. A tervezői költségvetés alapján 120 millió
forintos építési költséggel számolunk és 7 millió forintos projektmenedzsment költséggel. A bevételi
oldalon megjelenik egyszer egy támogatási rész, amelynek a kifizetését már teljesítettük a 2008-as
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költségvetési évben. A projektmenedzsment 7 millió forintos kiadása után 5.950.000 Ft támogatás
lehívására leszünk jogosultak. Szintén 2008-ban kifizettük már az eszközbeszerzés teljes összegét, a
támogatás lehívására viszont 2009-ben kerül sor, így további 15 millió forint támogatás megérkezése
várható, valamint az épület felújítás 120 millió forintos költségével kapcsolatban 102 millió forint a
támogatás, és mivel a Norvég Alap mellett nyertünk az Önkormányzati Minisztérium Önerő
Alapjától is az önrész 40%-áig terjedő támogatást, így további 8.680.661 Ft támogatás várható
bevételi oldalon. A harmadik nagy beruházás kapcsán, is fontos hangsúlyozni azt, hogy itt valamennyi
beruházás nagyon komoly közreműködést, együttműködésre való hajlandóságot és összhangot kíván
annak érdekében, hogy megvalósuljon. A PPP program keretében továbbra is lehetősége van az
önkormányzatnak a tornacsarnok megvalósítására, zárt ülés keretében szeretnék majd javaslatot tenni
ennek formájára. Örömteli lehet mindenki számára, hogy további kisebb beruházásokat is
megvalósíthatunk. Az óvodánál évek óta probléma a tetőszerkezet megroggyanása, és a napokban
írta ki az Önkormányzati Minisztérium a helyi önkormányzati oktatási-nevelési intézmények számára
pályázatát, melynek keretében 90%-os mértékű, maximum 20 millió forintos támogatás nyerhető el.
Elsősorban a régi épületek tető felújítása, de emellett még néhány kisebb belső felújítás is
megtörténhet az óvodában. Szó volt már az első napirend kapcsán a Bodakajtoron tapasztalható
pozitív fejleményekről, nagyon komoly összefogás van kibontakozóban, részben a magiszterek,
részben a lakók részéről is komoly igény mutatkozik hosszú évek után újra a közösségi házra.
Mindenki előtt ismert, hogy a bodakajtori közösségi ház nagyon rossz állapotban van, megítélésem
szerint a Regionális Fejlesztési Tanács TEKI illetve CÉDE keretéből tudnánk egy részleges felújításra
pályázni, illetve több felajánlásunk van társadalmi munkára, így az önrészt is biztosítani tudnánk.
Ugyanígy a belsőbárándiak jelezték, hogy náluk is a közösségi ház felújítása lenne szükségszerű, itt a
reptéri befektetővel történt tárgyalás alapján látom realitását annak, hogy ez a felújítás megtörténhet.
Döntöttünk már arról is, hogy az Aba Közalapítvány segítségével, közreműködésével két játszótérre
pályázunk, egyet Bodakajtoron, egyet pedig Abán szeretnénk megvalósítani, ezek is 100%-os
támogatással valósulnak meg abban az esetben, ha nyertes lesz a pályázatunk. A fix bevételi és kiadási
módosítások mellett még több olyan várható bevételi forrásra felhívjuk az előterjesztésben
képviselőtársaink figyelmét, amelyek tovább javítják, javíthatják évközben az önkormányzat likviditási
helyzetét. A szükséges létszámleépítések kiadásait megigényeljük a minisztériumtól, ennek várható
bevétele 5.600.000 Ft lesz, a művészeti alapiskola esetében is az eddigi tapasztalatokat figyelembe
véve további pályázati támogatás várható, mintegy 5 millió forint értékben. A tegnapi bizottsági
ülésen elmondtam, kezdeményezni szeretném a Városkörnyéki Alapból történő kilépését
önkormányzatunknak. A Székesfehérvár Városkörnyéki Alapot még a 90-es évek elején hozták létre a
Székesfehérvár környéki települések. Aba is tagja az alapnak, és minden évben lakosságarányosan
hozzá kell járulni az alap működéséhez és ebből az önkormányzatok néhány millió forintos
kamatmentes kölcsönt igényelhetnek 3 éves időtartamra. Már nagyon régen vettük igénybe ennek az
alapnak a segítségét, illetve a beruházásaink nagyságrendje alapján úgy ítélem meg, hogy ez igazából
nem is segít Abának. Másik szempont, amit érdemes figyelembe vennünk, hogy tavaly egyébként is
felmerült a résztvevő önkormányzatok részéről, hogy a kistérségek megerősödésével párhuzamosan
érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy az alapban csak azok az önkormányzatok maradjanak, akik
a Székesfehérvári kistérség tagjai. Ebből további 2 millió forint bevétele származhat az
önkormányzatunknak. Szó volt már továbbá azokról az intézményszervezeti átalakításokról, amelyek
kapcsán, ha szintén pozitív döntés születik, további növekményt jelentenek számunkra bevételi
oldalon. Szintén esett már szó arról az 5 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
benyújtott pályázatról is, amelyek amellett, hogy tényleg nagyon komoly színvonalemelkedést
jelenthetnek oktatási, nevelési és közösségi területen, jeleztem már, hogy a költségvetésünket is több
ponton tehermentesíthetik. Az Abai Gimnázium és Kollégium esetében a Hazatalálás Alapítvány
részéről további támogatások várhatók évközben.
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A fentiek tükrében szeretnék javaslatot tenni összességében 2.286.255.000 Ft kiadási előirányzat és
2.286.257.000 Ft bevételi előirányzat mellett a költségvetés elfogadására. A költségvetés jelenleg több
mint 20 millió forintos tartalékot tartalmaz, természetesen mindenki előtt ismertek azok a
körülmények, amelyek mentén dolgoznunk kell, tehát szeretném jelezni, hogy ez nem egy kőbe vésett
költségvetés, úgy gondolom, hogy az eddigi hibákból tanulva mind a végrehajtás kapcsán, mind
annak utóellenőrzése kapcsán, ha szükséges, akkor meg kell tennünk az azonnali beavatkozásokat.
Bízom abban, hogy azon feladatokat, amelyeket most beterveztünk, meg tudjuk valósítani, és bízom
abban, hogy azok a tervek megvalósítása, amelyekre hosszú évek óta vártunk, végre ebben az évben
több területen is elindulhatnak. Nagyon komoly lépéseket tettünk az önkormányzat illetve a Hermes
Holding javaslatait figyelembe véve ennek érdekében, és még egyszer csak azt tudom megismételni,
ami a költségvetés végén szerepel, és amely a lényegét érinti. A mai újságban szerepel, hogy Bodajk
önkormányzata 500 milliós támogatást adott vissza, több önkormányzat ugyanezzel a problémával
küzd. Egyértelműen látszik tehát az, hogy a tavalyi évek nehézsége ellenére még egyetlen egy
pályázatunkról nem kellett lemondani, és ha valóban következetesek leszünk ebben az évben, ahogy
az előterjesztés végén szerepel, elmondhatjuk, hogy nagyon nehéz, de egyben nagyon szép év elé
nézünk abban az esetben, ha munkánkat a következetesség, az önkéntes együttműködés és a
méltányosság fogja jellemezni. Ennek a szellemiségnek a mentén kérem képviselőtársaimat, hogy
fogadják el az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetét. Szeretném kérni az
intézményvezetőket, hogy néhány szóban egészítsék ki az írásos előterjesztést, utána pedig, mivel
tegnap együttes ülésen valamennyi bizottság megtárgyalta a költségvetést, a bizottsági elnököket
kérném a bizottsági álláspontok ismertetésére.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola vezetője:
Az Aba Sámuel Általános Iskola 2009. évi költségvetése a pénzügyi osztály aktív segítségével,
közreműködésével készült el. A költségvetés készítése során több olyan alapelv volt, amit
betartottunk: nevezetesen a törvényesség, szakszerűség, a takarékosság és a hatékonyság. Ezen
alapelvek figyelembe vételével sikerült egy olyan költségvetést összeállítani a 2009-es évre, amely
biztosítja az Aba Sámuel Általános Iskola törvényes, szakszerű és zavartalan működését. Az általános
iskola kötelező alapfeladatot lát el, költségvetésének bevételi és kiadási oldala 200.831.000 Ft. A
bevételek három forrásból származnak, legnagyobb részt az állami normatívákból, több mint 2,5
millió forinttal támogatja a működést az önkormányzat, valamint 6.300.000 Ft az iskola saját bevétele.
Bevételek tükrében kerültek megtervezésre a kiadások, ezek jelentős része a bér és a járulék, illetőleg
a dologi kiadások fedezete. Úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan költségvetést összeállítani, amely a
2009-es évre biztosítja a zavartalan működést. Nagy az intézményvezetők felelőssége a költségvetés
végrehajtásában, hiszen mindegyik intézményvezető valószínűleg elmondja, hogy milyen feszített
költségvetésekről van szó, tehát mindenképpen fontos, hogy egész évben folyamatosan figyelemmel
kísérjük a költségvetés alakulását. Fontos, hogy a pénzügyi osztállyal napi munkakapcsolatban
legyünk, megfelelő információkkal rendelkezzenek az intézményvezetők a költségvetések aktuális
állapotáról, alakulásáról, ennek ismeretében az esetleges korrekciókat végre tudjuk hajtani. Úgy
érzem, hogy a költségvetésünk most így kerek, egész, kimondottan örömünkre szolgál, hogy azokat a
kezdeményezéseket, azokat az újításokat, azokat a programokat, amelyek már 4 éves múltra
tekintenek vissza, például a 3 különböző irányultságú első osztályok, tovább tudjuk folytatni. Az
elmúlt évek során bizonyították az életképességüket, bizonyították, hogy annak idején jó volt ezt
beindítani, az eredmények egyértelműen azt támasztják alá, hogy mind a gyerekek, mind a szülők
körében ezek a formák népszerűek, és a nehéz gazdasági helyzet ellenére is meg tudtuk tartani. Az
idei költségvetés legnagyobb erényének, eredményének ezt tartom. Úgy gondolom, zárszóképpen,
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hogy a költségvetés törvényes, szakszerű egyben biztonságos működést tesz lehetővé.
Varga Istvánné képviselő, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Az abai óvodában a 2009-es évre vonatkozó költségvetési tervezetet is a pénzügyi osztály vezetőjével
készítettük, amely nagyon észszerű, takarékos és a tavalyi képviselő-testületi határozatok alapján
készült. Elmondhatom, hogy a dologi kiadásokban a legtakarékosabb és tényleg a legszükségesebb
tételeket terveztük be. A költségvetés elfogadása után maximálisan arra fogunk törekedni, hogy még
ebből is spóroljunk, mindenféle pályázati és egyéb bevételeket működésre kívánunk fordítani,
mindenféle szülői támogatást meg fogunk keresni, mert tudjuk, hogy az állami normatíván felül az
önkormányzatunknak plusz kiadásai vannak az óvodával szemben, tehát ki kell egészíteni az óvoda
költségvetését, de ez nem a mi hibánk, ez állami elhatározás. Azt gondolom, hogy legkevésbé szabad
kisgyerekkorban érezni azt, hogy válságot élünk. Mi azon fogunk dolgozni, hogy ezzel a
költségvetéssel egy biztonságos, érzelmekben gazdag óvodás kort tudjunk biztosítani a gyerekek
számára. A kérésünk az, hogy a költségvetés elfogadásakor bízzanak a felelősségteljes munkánkban,
és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az önkormányzatról a terhet minél jobban le
tudjuk venni a működési kiadásainknál, illetve tényleg megtegyünk mindent a gyerekek fejlődéséért.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője:
A Sárvíz Művészeti Alapiskola részéről is többször egyeztettünk a pénzügyi osztállyal, a személyi
jellegű kiadások adottak voltak, mert minden alkalmazott a törvény szerinti besorolás alapján kapja az
illetményét. Négy dolgozó kinevezését vállalkozói szerződéssel módosítottuk a takarékosság
érdekében. A dologi kiadások az iskola alapműködését biztosítják, az eszközbeszerzés, amely az előző
években megvalósult, mindig pályázati pénzből történt. Idén sem terveztünk semmi plussz dolgot,
csak azt, ami elengedhetetlenül szükséges a működéshez. A Béke téren az általános iskola és a
művészeti iskola a közüzemi díjakat arányosan megosztva fizeti a 2009-es évben, illetve beterveztük a
költségvetésünkbe a vidéki önkormányzati támogatásokat is. Kérem a képviselő-testületet, hogy
költségvetésünket fogadja el.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Az Abai Gimnázium is a pénzügyi osztály segítségével állította össze költségvetését. A normatívák,
amelyek a gyerekek után járnak, nagyjából a béreinket fedezik, a dologi kiadásaink minimálisak, illetve
kiadásainkat a Hazatalálás Alapítványon keresztül enyhítettük. Eddig is több mint fél millió forinttal
járult hozzá a Hazatalálás Alapítvány a működésünkhöz. Ismét indítottunk egy kampányt, ennek
célja, hogy minél több pénz jöjjön be az alapítványhoz. Örömmel mondom el, hogy az alapítványnak
az elmúlt napokban is egy jelentősebb összeget utalt át egy jó szándékú adakozó. Ahogy az óvodában
is, a mi tanulóink szülei is összefognak és nagyon sok mindennel támogatják az iskolát, például tárgyi
eszközökkel, kaptunk egy olyan mikroszkópot, amelyet ki lehet vetíteni nagy projektorral is. Az
alapítványon keresztül 8 számítógépet kaptunk, egyetlen egy számítógépünk nem volt egyébként,
amikor elkezdtük az iskolát. Részt veszünk mi is a TÁMOP pályázatban, ami azt jelenti, hogy
bérmegtakarítást is tudunk ezzel eszközölni, mert lesz olyan munkatársunk, aki, ha a pályázat sikeres
lesz, azon fog dolgozni és ezzel bért tudunk megtakarítani. Annyit kérek az önkormányzati
testülettől, hogy ahogy eddig is, egy értéket támogassanak. Az Abai Gimnázium egy jelentős érték,
tudom, hogy ez nehezen megy át a köztudatba, a három nyolcadikos osztályból idén öten adták be
hozzánk a jelentkezési lapjukat. Ez számunkra megnyugtató dolog, és akik gimnáziumba szerettek
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volna menni, nagyjából be is adták hozzánk a lapjukat, ez pedig a bizalomnak a jele, vagyis hisznek
abban, hogy a gimnáziumnak lehet jövője, annak ellenére, hogy a falu és mindenki látja, hogy milyen
körülmények között élünk. A mi programunknak ezek a körülmények, ahogy most dolgozunk, nem
megfelelőek, de mi ezt tudomásul vettük, megszorítottuk a kiadásainkat és meg fogjuk valósítani a
programokat. Vannak további elképzeléseink, amiket szeretnénk majd az alapítvány segítségével és
külső támogató segítségével a falu javára megvalósítani, de ezekről később fogok majd beszélni,
amikor már érdemi előrelépés történt ezekkel kapcsolatban. Ha tényleg össze fog érni, aminek össze
kell érnie, akkor a művészeti iskolából feljövő nemzedéknek is szerintem természetes lesz az abai
gimnáziumban való továbbtanulás. Ha Aba és a kistérségi települések között elrendeződnek a
viszonyok, akkor pedig még természetesebb lesz, tehát mi amellett vagyunk, hogy azt az eredeti
elképzelésünket, amit annak idején együtt és közösen fogalmaztunk meg, megvalósuljanak.
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház megbízott vezetője:
Már tavaly elkezdődtek nálunk is a személyi bérekkel kapcsolatos megszorító intézkedések, egy főt
leépítettünk, illetve a Kultúr Közösségi Ház vezetője, aki eddig főállású volt, az idei évben
másodállással került betöltésre az álláshely.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tegnap este nagyobb létszámú körben ugyanezt végigtárgyaltuk. A költségvetés számaira nem akarok
kitérni, polgármester úr részletesen elmondta, hogy a bevételi és kiadási oldalak hogyan szerepelnek
egymáshoz viszonyítva. A tegnap esti bizottsági összevont ülést is jó hangulatúnak tartottam, és ott is
elmondtam, hogy az intézményvezetők ne úgy vegyék az intézkedéseket, hogy azok megszorítások,
hanem józan gazdálkodási módszernek vegyék azt, ami történt, mert ami körülöttünk zajlik az
életben, a világban, ahhoz hogy boldoguljon a település, ezeket tudomásul kell venni. Úgy érzem,
mindig azt próbáltam megcélozni, hogy találjuk meg a kitörési pontokat ebből a nyomott
hangulatból. Úgy gondolom, hogy ezeket a sarokpontokat most megtaláltuk, az oktatás területén,
meg tudtuk menteni a gimnáziumot is, főleg ha a Norvég Alapos pályázat beruházása megépül,
elvileg a szeptemberi tanítási napra ők is egy végleges helyre kerülnek. A járóbeteg ellátási központ
kialakítására benyújtott pályázat úgy tűnik, hogy nyertes lesz, ez is döntően fontos lesz Abának. Ezek
mind-mind olyan dolgok, amelyek Abát és a fejlődést előbbre viszik. Próbáltunk igen nagy, ígéretes
léptekkel haladni, célokat kitűzni, ahogy polgármester úr is említette, igenis a felszínen kell őket
tartani, és apróbb léptekkel meg tudjuk valósítani őket. Ezen célok mentén kell a képviselőtestületnek igenis kitartani. Ezért nem véletlen mondtam a zárszóban tegnap, hogy ehhez
mindenkinek kitartást kívánok, minden nap mindegyikünk életében, nap mint nap folyamatos
cselekvésre késztet bennünket ahhoz, hogy minél jobban boldoguljunk. Többször hangsúlyoztam a
nyár folyamán is, hogy az összefogás igen fontos ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Arra
kérek minden testületi tagot, aki tenni tud a településünkért, azért hogy igenis ezek a célok
megvalósuljanak, mindenki minden tudását, szellemi erejét arra összpontosítsa, hogy ahol tud,
segítsen. A Pénzügyi Bizottság nevében nyilatkozom, hogy a bizottság egy ellenszavazattal javasolja a
költségvetés elfogadását.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Oktatási Bizottság is tegnap, a közös ülésen tárgyalta Aba Nagyközség Önkormányzata 2009. évi
költségvetési tervezetét. Egy fő hiányzott az Oktatási Bizottságból igazoltan. Meghallgattuk a négy
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oktatási intézmény vezetőjének szóbeli kiegészítését és megállapítottuk, hogy az oktatási intézmények
működési feltételei biztosítottak, megnyugodhatnak tehát a szülők, a gyermekek, a jövő záloga, a
nevelés-oktatás biztosított. Az önkormányzat biztosítja a megfelelő anyagi feltételeket. Az
egyesületek, civil szervezetek Aba Nagyközségben nagy létszámban, körülbelül 5-600 fővel közösségi
életet élnek, a 2009. évi költségvetés elsősorban az egyesületek működési feltételeihez járul majd
hozzá. A Norvég Alapos beruházás már elkezdődött a bútorzattal, és majd folytatódik az első
ütemmel, az iskola új tantermekkel való bővítésével, illetve az egy hab a tortán lenne, ha a jövő évben
a tornacsarnok is megépülne, amely szolgálná az iskola, az ifjúság, az egyesületek, és a község
lakosságának sportolását. Az Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja Aba Nagyközség
Önkormányzata 2009. évi költségvetési tervezetét.
Kasó László, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalta tegnap a 2009. évi
költségvetési tervezetet. A bizottságnak 3 tagja volt jelen, ketten hiányoztak. Külön örömünkre
szolgál az, hogy az idei költségvetésben 3 millió forinttal szerepel a civil szervetek és ezen belül a
sportegyesületek támogatása is. A bizottság egy tartózkodás és két igen szavazat mellett elfogadásra
javasolja a 2009. évi költségvetést.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
A Szociális Bizottság tagjai is részt vettek az együttes bizottsági ülésen, egy állandó tagja betegség
miatt hiányzott. Az önkormányzat költségvetése szociális feladatokra jelentős összeget tartalmaz, és a
mostani válságos helyzetben azt hiszem, a legnagyobb szükség a szociális feladatok ellátására van a
településünkön. A Szociális Bizottság tagjai elfogadásra javasolják a 2009. évi költségvetési tervezetet.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság
elnöke:
Az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság teljes létszámmal részt vett
tegnap a bizottsági ülésen és egyhangúlag támogatta illetve elfogadásra javasolja a költségvetési
tervezetet.
Szemerei Józsefné, a Bodakajtori Településrészi Önkormányzat Bizottságának elnöke:
A Bodakajtori Településrészi Önkormányzat is részt vett tegnap a 2009. évi költségvetés
megtárgyalásán, és nagy örömmel vették tudomásul a bizottsági tagok, hogy valamennyi nagyobb
horderejű döntéseknél jelen vannak, meghívót kapnak, hogy véleménynyilvánítási joggal vesznek
részt a bizottsági ülésen. Nagyon örülnek, hogy napirendre került a bodakajtori közösségi ház
felújítása, részleges felújítása, elismerték ők is, hogy egy nagyon komoly költségvetés megvalósítása
előtt állunk, amely kapcsán nagyon nagy kihívásoknak kell megfelelnie és eleget tennie a képviselőtestületnek. Minden bizottsági tag javasolja a 2009. évi költségvetés elfogadását.
Kossa Lajos polgármester:
Az intézményekben működő szakszervezetek, közalkalmazotti tanács, szülői munkaközösség, és a
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hivatal is elfogadásra javasolja a költségvetési tervezetet.
Németh László képviselő:
Örömmel tapasztaltam, hogy sikerült hiánymentes költségvetést előterjeszteni és nagy dolognak
tartom, hogy a válságos időszakban is vannak újabb beruházások, valamint azt is, hogy az
intézményeknek megfelelő anyagi javakat biztosít a költségvetés. Egy javaslatom lenne, ami miatt a
tegnapi bizottsági ülésen tartózkodtam. Tekintettel arra, hogy közel 20 civil szervezet működik Abán
és ezek az egyesületek elég nehéz anyagi helyzetben vannak, hasonlóan mint az önkormányzat, és
néhány már – úgy ítélem meg – az ellehetetlenülés szélén áll. Például az Abai Sárvíz FC, a
Polgárőrség szinten tartásához javaslom, hogy a civil szervetek támogatását legalább 5 millió forintra
emelje fel a képviselő-testület a tartalékalapból. A szöveges előterjesztésben és ahogy az előbb a
polgármester úr is említette egy megállapodás született a HYPO Bankkal a reptéri ingatlan
hasznosításával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy erről nem ártott volna akár zárt ülésen egy
komoly tájékoztatót adni a testületnek, annál is inkább mivel az idei évben már 60 millió forint körüli
kamatkiadás szerepel a költségvetésben. Ahogy az előterjesztés fogalmaz, az önkormányzat rövid és
hosszú távú likviditását biztosítja ez a megállapodás. Ilyen horderejű ügynek a részleteit, úgy
gondolom, hogy ismerni kell ahhoz, hogy nyugodt lelki ismerettel szavazunk igennel a költségvetésre.
A bevételi oldalon egy kérdésem lenne, a Jobb Otthon Alapítvánnyal kötött bérleti szerződésnél
nincs összeg, beterveztük a szerződés alapján a bevételeket, de ez összegszerűen nem szerepel. Ha ez
publikus, akkor szeretném megkérdezni. Az előzetes költségvetéshez képest az önkormányzatok
sajátos bevételei címszó alatti összeg 18 millió forintos növekedése látható, kérdezem, hogy ez miből
adódik? A Városkörnyéki Alap kapcsán az szerepel, hogy 2 millió forint bevételünk származik. Én azt
gondolom, hogy a 2 millió forint inkább kiadáscsökkentést jelent, de az egyenleget kétségtelenül
javítja, ez értelmezési kérdés. Egy pontot szeretnék felolvasni a költségvetési rendeletünkből. A
költségvetésre vonatkozó vegyes rendelkezések 11. paragrafusa 3. pontját, amely azt mondja, hogy a
testület képviselői részére tiszteletdíjat nem állapít meg. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ez 1990-től
így működik, tehát az abai képviselő-testület nem vesz fel tiszteletdíjat, ugyanis erre is nagyon sok
minden elindult a faluban.
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
A Jobb Otthon Alapítvánnyal kapcsolatos kérdésre válaszolva a költésvetési rendelet mellékletében
szerepel a bérleti díjak között az összeg, nem emeltük ki, hogy a Jobb Otthon Alapítványtól jön ennyi
bevétel, de ezen a soron terveztük. A rendelet szövegével kapcsolatban kötelező előírás, hogy
rendelkezzünk a költségvetési rendeletben arról, hogy tiszteletdíjat nem állapít meg a testület.
Nem értem pontosan, hogy mihez képest nőtt meg a sajátos bevételek mértéke?
Németh László képviselő:
Az előzetesben benyújtott költségvetéshez, melyet február 12-én terjesztett be polgármester úr.
Ahhoz képest 18 millióval.
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
Polgármester úr is kiemelte, ezen sor alatt az iparűzési adó szerepel, amely az előzetesben 20 millió
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volt, megemeltük 15 millióval a szennyvízberuházással kapcsolatban, valamint a mezőőri járulékot
2.846.000 Ft-tal, így emelkedett meg a sor összege.
Kossa Lajos polgármester:
A Városkörnyéki Alap kapcsán a bevételi oldal növekszik meg, az eddigi befizetéseinket vissza fogjuk
kapni, ezt állapítottuk meg körülbelül 2 millió forintban.
Más kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt a végszavazást megtartanánk, Németh Lászlónak volt egy módosító javaslata, mely szerint a
tartalékkeret terhére emeljük meg a civil szervezetek támogatását 3 millió forintról 5 millió forintra.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal elfogadta a módosító
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
30/2009. (III. 12.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendeletében szereplő, civil szervezetek támogatása sor 3 millió forintról 5 millió forintra emelkedjen
a tartalékalap terhére.
Kossa Lajos polgármester.
Aki a 2009. évi költségvetésünket a módosító indítvánnyal együtt elfogadja, kérem, válaszoljon
igennel, aki nem, az nemmel.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Németh László: igen
Pukliné Tünde: igen
Szemerei Józsefné: igen
Varga Istvánné: igen
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Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az önkormányzat
és intézményei 2009. évi költségvetési tervét, és a következő rendeletet alkotta:
3/2009. (III. 16.) számú
rendelet
az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a támogatást és kérném mindenkinek a segítségét az
eredményes végrehajtásban.
3.) Aba Nagyközség Önkormányzata szociális rendeletének elfogadása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Azért került a képviselő-testület elé a szociális rendelet tervezete, mert évvégén, 2008 decemberében
központilag nagyon jelentősen megváltoztatták a szociális törvényt, sok új ellátási formát vezettek be,
illetve a létszámleépítésekre számítva sokat változtattak a rendszeres szociális segélyezés rendszerén.
Nagyon sok új formát vezettek be, és ezzel indokolom azt, hogy egy teljesen új szociális rendeletet
terjesztettem most a képviselő-testület elé. Mivel a korábbi rendeletünk már többször volt módosítva,
úgy gondoltam, hogy sokkal célszerűbb, ha egységes formában van a rendelet, a Szociális Bizottság is
jobban el tudja látni a feladatát, jobban tud belőle dolgozni. Csak arra szeretnék pár szóban kitérni,
ami új dolog a rendeletben.
A Szociális Bizottságnak korábban nagyon sok hatásköre volt, ezen is változtattak, sok segélyezési
forma vagy támogatási forma újra visszakerült a jegyzőhöz, ahogy az korábban is volt, és sokkal
kevesebb maradt a bizottságnál. Egy új ellátási formát is bevezettek a munkanélküliség miatt, illetve
az emberek munkához való segítése miatt. Ezt az új ellátási formát úgy nevezik, hogy aktív korúak
ellátása, melynél szintén jegyzői hatáskör van, tehát ennek a szabályait nem vettük bele a rendeletbe,
csak azért említem meg, hogy mindenki tudjon róla. Akit aktív korúnak nyilvánít a jegyző, az
rendszeres szociális segélyre és rendelkezésre állási támogatásra lehet jogosult attól függően, hogy
melyik támogatási forma feltételeinek felel meg, és annak érdekében, hogy igénybe vehesse, együtt
kell működnie a Jobb Otthon Szociális Szolgáltató Központ keretében dolgozó családgondozókkal.
Ha az együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget, akkor meg kell szüntetnünk ezt az ellátást.
Hozzá szeretném tenni, hogy az együttműködés keretében próbáljuk ezeket az embereket munkához
juttatni. Emiatt kell készítenünk és április 15-éig a képviselő-testület elé terjeszteni egy
közfoglalkoztatási tervet, amely annak érdekében és amiatt készül, hogy hogyan tudnánk az
embereknek segíteni és munkához juttatni őket.
A másik új dolog, ami bevezetésre került, a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása. Ezt eddig nem
tartalmazta a rendeletünk, és elsősorban a közfoglalkoztatási terv miatt kell létrehoznunk. A
Szociálpolitikai Kerekasztal feladata a terv véleményezése, majd csak ezt követően fog a képviselő32

testület elé kerülni a tervezet. Kell készítenünk egy szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciót is,
melynek a véleményezése megint csak a kerekasztal feladata lesz. A törvény szerint és a rendeletünk
szerint is a kerekasztalnak évente csak egy alkalommal kell üléseznie, de úgy gondolom, ha kell, akkor
össze fognak ülni. Javaslatot teszünk a rendelet 3. számú mellékletében azokra a személyekre, akiket
szeretnénk, ha a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselői lennének, ebben a munkában részt vennének.
Elsősorban a Szociális Bizottság elnökére gondoltam, valamint arra az ügyintézőre, aki a
polgármesteri hivatalban a szociális ügyekkel foglalkozik. Ezen kívül az oktatási-nevelési intézmények
vezetőire illetve az általuk megbízott személyekre,a gyermekvédelmi felelősre, a Jobb Otthon
Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársaira, az ő közreműködésükre,
segítő részvételükre számítanánk, valamint a háziorvosokra és a védőnőkre gondoltunk még. Eddig is
tartalmazta a rendeletünk az ápolási díjra vonatkozó szabályokat, kétféle ápolási díj van. Alanyi jogon
jár azoknak a személyeknek, akik súlyosan fogyatékosak, ez jegyzői hatáskör, viszont a testület adhat
méltányossági ápolási díjat azoknak a személyeknek, akik tartósan betegek. Ez egy adható juttatás,
még januárban, a megszorító intézkedések között a hivatal beterjesztette, javasolta a méltányossági
ápolási díj esetleges megszüntetését, ugyanis ez évente 10 millió forint kiadást jelent az
önkormányzatnak, hiszen erre nem kapunk állami támogatást, és teljes egészében az
önkormányzatnak kell fizetnie. A mai nap folyamán az Ügyrendi Bizottsággal és a Szociális
Bizottsággal átbeszéltük, megtárgyaltuk a rendelettervezetet, sokat gondolkodtunk a méltányosságra
ápolási díjról, és végül, de majd erről gondolom a bizottság elnöke is fog beszélni, amellett
maradtunk, hogy azt javasoljuk a testületnek, maradjon a méltányos ápolási díj. Viszont a szociális
törvény lehetőséget ad arra, hogy csökkentsük az összegét, eddig az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-a volt, ami jelenleg 28.500 Ft, és most a 80%-ában javasoljuk
megállapítani, ez 22.800 Ft lenne. Erről majd külön kellene dönteni, mert ez egy módosító javaslat
lenne. A másik módosító javaslat a temetési segélyt érinti. Eddig úgy folyósította az önkormányzat,
hogy mindenki, akinek a hozzátartozója elhunyt, az megkaphatta. Úgy gondoltuk, hogy mindenkinek
nagy megterhelés egy ilyen hirtelen kiadás a családjában, 20.000 Ft az összege. Továbbra is ilyen
összegben javasoljuk meghatározni, ez a mindenkori legkisebb, legalacsonyabb temetési költségnek a
10%-át jelenti. Azonban a most a kiadott rendelettervezetben rászorultsági alaphoz kötnénk a
megállapítását, viszont a bizottsággal egyeztetve, a bizottság javaslata szerint a továbbiakban úgy
szabályozzuk, hogy alanyi jogon mindenki részesülhessen ebben. Azt kellene eldönteni, hogy szociális
körülményekhez, az egy főre jutó jövedelemhez kössük-e, és csak az alacsony jövedelműek
kaphassanak temetési segélyt vagy pedig mindenki. Tárgyalta a rendelettervezetet a Szociális és az
Ügyrendi Bizottság is.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
A Szociális Bizottság részletesen tárgyalta a szociális igazgatásról a szociális ellátásokról szóló
rendeletet, amelynél nagyon fontos szempont, hogy egy jól szabályozott rendelet alapján, a törvényi
előírásoknak megfelelően felelősen tudjanak dönteni a szociális bizottság tagjai a rászorult emberek
támogatásáról. Egyetlen egy dolog van, amivel ki is egészíteném az előzőekben hallott előterjesztést.
Azért fontos, hogy felülvizsgáljuk az ápolási díjra vonatkozó szabályozást, -hiszen ami alanyi jogon
jár, arra az önkormányzat nagyfokú támogatást kap, ami 90 %-osmert a méltányosságit az
önkormányzatnak kell előteremteni. Abban az esetben, amikor mindenhol megszorító intézkedéseket
kell hozni, a Szociális Bizottság úgy döntött, hogy maradjon meg, hiszen nagyon sok beteg ember
ápolásáról van szó, és inkább maradjon egy alacsonyabb fokú összeg, de mindenki részesüljön belőle,
akit az orvos javasol. Azt gondolom, hogy ezekkel együttesen a Szociális Bizottság nagyon részletesen
átbeszélte és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a rendeletet.
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Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság
elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a rendelettervezetet és szintén elfogadásra javasolja.

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal a módosító javaslattal, hogy az ápolási díj mértéke az eredeti előterjesztéshez
képest 80%-ra csökkenjen, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a módosító
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
31/2009. (III. 12.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendelet-tervezete 27.§-a (1) bekezdése következők szerinti módosítását fogadja el:
Az ápolási díj havi összege az önkormányzat által meghatározott feltételek szerinti ápolási díj
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A másik módosító javaslat arra vonatkozott, hogy a temetési segélyt jövedelemvizsgálathoz, tehát egy
főre jutó jövedelemhez kössük-e vagy pedig ahogy eddig is adtuk, mindenki, akinek meghal egy
hozzátartozója, alanyi jogon kapja meg.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a temetési segélyt továbbra is a korábbi helyi rendeleti szabályozás szerint
folyósítsuk, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal
elfogadta a módosító javaslatot, és a következő határozatot hozta:
32/2009. (III. 12.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a temetési segélyt az önkormányzat
továbbra is a korábbi önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerint folyósítsa.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a módosító javaslatokkal együtt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelettel
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő rendeletet alkotta:
4/2009. (III. 16.) számú
rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
4.) A Kultúr Közösségi Háznál alkalmazandó bérleti díjak meghatározása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Megint csak a januári megszorító intézkedésekre hivatkozom, akkor azt javasoltuk, hogy vizsgáljuk
felül a bérleti díjakat és tegyünk javaslatokat azoknak esetleges megemelésére. Így került sor a Kultúr
Közösségi Ház bérleti díjainak felülvizsgálatára. A Közösségi Ház megbízott vezetőjével is
egyeztettünk és ennek alapján állítottuk össze az Önök előtt lévő határozati javaslatot, amelyet a
tegnapi nap folyamán a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt. Ismertetem, hogy mit tartalmaz a tervezet,
és a bizottságnak tudom, hogy van egy módosító javaslata, majd kérem elnök urat, hogy mondja el. A
tervezet szerint úgy emelkedne meg a Kultúr Ház bérleti díja, hogy vásárok, oktatások, orvosi
vizsgálatokra alkalmanként 7000 Ft-ot kérnénk, nem önkormányzati szervezésű rendezvény díja az
egész épület bérlése esetén alkalmanként 30.000 Ft, terembérlet esetén alkalmanként 7000 Ft-ra
emelkedne, magánszemélyek családi eseményei megtartásának díja pedig alkalmanként 5000 Ft lenne.
A rendezvények engedélyezését a Kultúr Közösségi Ház vezetője végzi, a bérleti díj összegét
legkésőbb a rendezvény megtartása előtti napon a polgármesteri hivatal pénztárába kell teljesíteni.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottságnak két felvetése volt. Az egyik, ha az egész területre szól a kérelem, akkor a
bérleti díj 30.000 Ft. Szerintünk ez így nem pontos, valahogy szűkíteni kellene és abban maradtunk,
hogy az épület alsó-felső előtere és a hozzá tartózó szociális helyiségek bérleti díja legyen 30.000 Ft.
Németh László képviselő:
A színházterem nélkül?
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
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Igen, mert a diszkó általában úgysem ilyen teremben van. A másik pedig, vannak olyan esetek, hogy
nem tudja valaki befizetni a bérleti díjat a pénztárba, mert nincs pénztári nap. Olyankor mi a
megoldás? Nyilván, ha pénztári nap van, akkor befizeti, kap róla elismervényt és azt vissza tudja vinni
a Kultúrba.
Szemerei Józsefné képviselő:
Ez főként akkor igaz, amikor Kiskőrösről vagy Kecskemétről jönnek az árusok és előtte való nap
semmiképpen nem tudnak eljönni. Mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy ha jönnek ketten vagy
hárman, akkor mielőtt még megkezdik az árusítást, egy eljön a hivatal pénztárába befizetni a bérleti
díjat.
Kasó László képviselő:
Családi esemény alkalmanként 5000 Ft?
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház megbízott vezetője:
Ballagásra szokták egy-két órára kibérelni a helyiséget.
Kasó László képviselő:
Csak ezt pontosítani kellene, mert az egész épületet ugyanúgy igénybe veszik, tehát vagy az összeget
kell megemelni, vagy be kell határolni, hogy melyik helyiséget használhatják. Ugyanúgy a wc-től
kezdve mindent használnak, mint amikor diszkó van.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Akkor tényleg tisztázzuk, mert nem mindegy, hogy kibérelem a házat esküvőre, és akkor fűtök,
használok mindent. Olcsóbb, mint sátrat bérelni. Nyilván ballagásra nem fogják igénybe venni az
egész épületet, akkor lehetne 5.000 Ft. Teljesen feleslegesnek tartom a „magánszemélyek családi
eseményei” megkülönböztetést. Egyszerű, ha termet bérelek, akkor az 7000 Ft, ha az egész épületben
akarok ballagást, rendezvényt tartani, akkor 30.000 Ft. Ezzel én teljes mértékben egyetértek.
Szerintem teljesen felesleges ez a magánszemélyek családi eseményei szerinti megkülönböztetés.
Kossa Lajos polgármester:
Ballagásra valószínűleg elég a fenti terem és akkor azt lehetne felezni.
Bor József Dezső képviselő:
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Ha ott vannak 5-6 órát, akkor annak megfelelően fizetnek, a diszkó is 30.000 Ft.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Azért nehéz ezt óradíjként meghatározni, mert aki ballagásra veszi ki a termet, nagyon sok esetben
már reggel odamegy, készülődik, és így a végén ki fog jönni 123.600 Ft bérleti díj.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Mi a gyakorlat? Mennyien veszik igénybe?
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház megbízott vezetője:
Nem nagyon szokták, egy évben talán kétszer veszik igénybe, és úgy szokták, hogy ballagás előtt
odahozzák a süteményeket, ballagás után megebédelnek és elmennek.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Szerintem a magánszemélyeket ki kellene húzni, és a terembérlet esetén alkalmanként 7000 Ft legyen
a díj, amelybe a terem vagy a színházterem előtti felső rész vagy az alsó rész kizárólagos használata
tartozik, az egész épület 30.000 Ft. Szerintem ez így teljesen jó. Az is legyen benne, hogy
természetesen ez egy napi díj.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Alkalmanként.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Voltam én már olyan alkalmankénti névnapi összejövetelen, ami pénteken kezdődött és vasárnap
délután ért véget.
Kossa Lajos polgármester:
Akkor a javaslat az, hogy kikerül a magánszemélyek, családi események alkalmanként 5000 Ft, a
terembérlet pedig kiegészül azzal, hogy kizárólagosan a felső szint vagy az alsó szint és ez 7000 Ft
alkalmanként. Az egész épület marad 30.000 Ft.
Németh László képviselő:
A színházteremről még nem rendelkeztünk, az is beletartozik ebbe a körbe? Legutóbb volt például
egy rendezvény, ők mennyit fizettek bérleti díjként?
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház megbízott vezetője:
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Ők nem fizettek bérleti díjat, mert úgy egyeztünk meg, hogy a belépődíjat fogják megkapni. 250.000
Ft gyűlt össze, azaz 125 jegyet adtunk el, 250.000 Ft-ért 5 ilyen neves művész megérte nekünk. Tehát
sokkal jobban jártunk így, mintha megvettük volna a rendezvényt.
Igen, de én nem tartottam volna fairnek, ha 500 Ft-tal drágábban adom a jegyet, hogy a terembérleti
díjat is megkapjuk. Ha megnézzük az interneten az ajánlatokat, hogy mennyiért jönnek el a
művészek, akkor 400.000 Ft-nál kezdődnek az árak. Nyilvánvaló, ha terembérleti díjat kérek, akkor
drágábbak lesznek a jegyek, aki jön, az bele fogja építeni. Én nem kérek a színházteremben lévő
rendezvényekért az egyesületektől se pénzt.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ez azért nem igaz, mert amikor valaki lejön, akkor úgy jön le, hogy lehet, hogy 3 db jegyet fogunk
eladni, de lehet, hogy 300-at. A 125 jegy helyett eladhattunk volna 170-et is. Nem tudom hány
személyes a Kultúr, akkor is eljött volna. Állapítsunk meg egy díjat a színházteremre vagy ugyanúgy
alkalmazzuk az egész épület bérleti díját. Számtalan variációt lehetne állítani.
Kossa Lajos polgármester:
Tegyünk javaslatot a módosítására a következő ülésen.
A többi módosító javaslattal mindenki egyetért, ezért egységesen tenném fel szavazásra. Tehát
módosulna a terem, mozi előtti alsó illetve felső előtér alkalmanként 7000 Ft, kimarad a
magánszemélyek családi eseményei, és az utolsó mondat pedig úgy szólna, hogy legkésőbb a
rendezvény megtartása előtt kell tejesíteni a befizetést.
Aki ezekkel a módosításokkal a bérleti díjak megállapítására vonatkozó javaslattal egyetért, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a módosító
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

33/2009. (III. 12.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az Abai „Kultúr” Közösségi Ház
bérleti díjait:
•
•

Vásárok, oktatások, orvosi vizsgálatok díjai: alkalmanként 7.000 Ft
Nem önkormányzati szervezésű rendezvény díja
- egész épület bérlése esetén alkalmanként 30.000 Ft
- az épület alsó előterének vagy a mozi előtti felső előterének kizárólagos használata
esetén, alkalmanként 7.000 Ft
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A rendezvények engedélyezését a Kultúr Közösségi Ház vezetője végzi.
A bérleti díj összegét a Polgármesteri Hivatal pénztárába legkésőbb a rendezvény megtartása előtti
napon kell teljesíteni, de legkésőbb a rendezvény megtartása előtt.
Felelős: Kultúr Közösségi Ház vezetője
Határidő: folyamatos

5.) Az önkormányzat
meghatározása

tulajdonában

lévő

földterületek

haszonélvezeti

díjainak

a

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Ez megint szervesen kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, mert ahogy már említettem, a bérleti
díjak emelése illetve a bérleti díjak felülvizsgálatára került sor. Régóta meglehetősen alacsony volt a
bel- és külterületi földterületek éves haszonbérleti díja Abán, 0,5 Ft/ négyzetméter/év összegben volt
meghatározva. Most egy több alternatívás javaslatot terjesztettünk a testület elé illetve a Pénzügyi
Bizottság elé, 1 Ft-tól 10 Ft/négyzetméter/év összegben terjeszkedhettek. Tegnap megtárgyalta ezt a
Pénzügyi Bizottság és jelezték, hogy javaslat is született az összegre vonatkozóan.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
6,6 hektárnyi területről van szó jelen esetben, körülbelül 18-22 helyen van a területünk, ami nem éri el
a fél hektárt sehol, inkább 0,3-0,4 hektár körül van. Ha azt mondjuk, hogy legyen 3 vagy 5 Ft, akkor
senki se munkálja meg, nekünk kell levágatni a gazt, és feketén tartani a területet, nehogy büntetést
kapjunk. Ebből az elgondolásból azt mondtuk, hogy maradjon 1 Ft, mert akkor legalább lesz egy kis
bérleti díj is, és az felel érte, aki bérli, és ha parlagfű lesz rajta, akkor a bérlőt büntetik meg, nem
minket.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Nekem egy kérdésem van. Szerintem meg kellene vizsgálni, hogy érdemes-e ezeket az ingatlanokat
megtartani a tulajdonunkban, nem lenne-e egyszerűbb értékesíteni. Teljesen logikusnak tűnik, amit a
bizottság elnöke elmondott, egyetértek ezzel, mert így önmagában nehezen művelhető, de az meg
nevetséges, hogy van egy olyan ingatlanunk, ahol kicsi a valószínűsége, hogy a közeljövőben aranyat,
olajat vagy egyéb ilyen stratégiai fontosságú nyersanyagot találjunk. A mostani forgalmi értéke viszont
173 éves bérleti díj esetén sem térül meg.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ennek egy nagy hátulütője van, hogy ezek a területek vagy zártkertek, vagy belterületek, és igen
magas illetéket kell rá fizetni, mert nem külterületnek számít. Én ebben látom a gondot, magas
illetéket kell utána fizetni, értékük meg nincsen, mert olyan helyen vannak. Próbáljuk meg
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értékesíteni, de egyelőre maradjunk abban, hogy hivatalosan ki kell adni, és addig is az, aki bérli, nem
pedig az önkormányzat felelős a tisztántartásért, mert az is nagy feladat, hogy a terület tisztán legyen
tartva, akkor viszont a felelősség már a bérlőt illeti.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Én azt javaslom, hogy mindenképpen döntsünk most a bérleti díj összegéről, mert meg kell kötni a
haszonbérleti szerződéseket. Már régóta húzódnak, arra vártunk, hogy most hogyan dönt a testület.
Utána még lehet az értékesítésben gondolkodni, de a szerződéseket meg kellene most kötni.
Németh László képviselő:
Az adminisztráció többe kerülne, én is inkább az eladás mellett vagyok.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 1 Ft/négyzetméter/év lesz ezen területek bérleti díja, és egyben a testület
megbízza Dr. Pőcze Ferenc alpolgármestert az értékesítés előkészítésével, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a módosító
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

34/2009. (III. 12.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő bel- és külterületi
földterületek haszonbérleti díját 1 Ft/négyzetméter/év összegben határozza meg.
A képviselő-testület felkéri Dr. Pőcze Ferenc alpolgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő bel- és külterületi ingatlanok értékesítését készítse elő.
Felelős: Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Határidő: 2009. április 15.

6. Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló
5/2006. (III.31.) számú rendelet módosítása.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A képviselő-testület még tavaly májusban-júniusban döntött az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások lakbérének mértékéről illetve annak megemeléséről, de az csak a szolgálati lakásokra
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vonatkozott, ott olyan emberek élnek, akik közérdekű feladatot látnak el, az önkormányzat
intézményeinél dolgoznak közalkalmazottként vagy köztisztviselőként. Vannak az önkormányzatnak
olyan lakásai is, ahol olyan bérlők laknak, akik nem közérdekű feladatot látnak el, és itt is nagyon
alacsony volt a felülvizsgálat során a lakbér mértéke, ezért javaslatot teszünk a képviselő-testületnek
az emelésre. Mivel igen nagy mértékben emeltük a szolgálati lakásoknál is a lakbért, 23-24.000 Ft-ra
jött ki a havi lakbér mértéke, mivel ezek alacsonyabb komfortfokozatú lakások, itt 15.000 Ft/ hó
összegre javasoljuk emelni a bérleti díj összegét, a lakbér mértékét.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A szakmai indokok alapján a Pénzügyi Bizottság egyetért a 15.000 Ft-ra történő emeléssel. 3-4
lakásról van szó, ami tényleg nem összkomfortos, nincs bennük víz, rosszabb állapotban vannak.
Németh László képviselő:
Milyen a fizetési morál, az alacsonyabb összeget befizetik jelenleg? Ha nem, akkor meg kellene tenni
mindent annak érdekében, hogy ezek az összegek beérkezzenek az önkormányzathoz.
Kossa Lajos polgármester:
Egyetértek.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A másik az, hogy a díj önmagában egy dolog, de tényleg a fizetés a lényeg, mert ilyen logika mentén
mondhatom azt, hogy így akkor rászoruló családnak is biztosíthatnánk. Akkor azt kellene mondani,
hogy ez nem egy komoly összeg, fizessék meg, mert ha nem, akkor lehetőséget kell adni másnak, aki
adott esetben méltányolja, hogy ennyiért tud lakni valahol, mert azt gondolom, hogy ez nem egy nagy
összeg.
Kossa Lajos polgármester:
Aki elfogadja a rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő rendeletet alkotta:
5/2009. (III.20.) számú
rendelet
Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 5/2006.
(III. 31.) számú rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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7.) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester.
Amikor a képviselő-testület megbízta Fábián Juditot a Kultúr Közösségi Ház vezetésével, azt kértük
tőle, hogy minél szélesebb körben próbáljon meg javaslatokat begyűjteni a 2009. évi kulturális és
közösségi rendezvényekre. Nagyon sokan tettek javaslatot és összeállt egy olyan programtervezet,
amely reményeink szerint a 2009. évi programok gerincét adhatja.
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház megbízott vezetője:
Mielőtt a programokról beszélnék, előtte a Kultúr Közösségi Ház működéséről pár szót mondanék.
A Kultúr Közösségi Ház rendszeresen hétfőtől szombatig van nyitva, ugyanis szombaton is van
rendezvényünk, délelőtt tánciskola van, illetve vasárnap akkor van nyitva, ha erre igény van, ha bárki
szól, mi nyitva tartunk, szóval az ilyen fajta igényeket is igyekszünk kielégíteni. Különféle egyesületek
és csoportok is vannak a házban, például a szombati táncpróbán nem kértem terem bérleti díjat,
mielőtt a kérdés elhangzana, a táncoktató hölgytől, ugyanis szerződésünk van arra, hogy a Kultúr
rendezvényein fellépnek, ugyanez a helyzet az Abai Pávakör és Citerazenekarral és a Sárvíz
Fúvószenekarral is. A program összeállításában is az oktatási intézmények, a különféle egyesületek
illetve a magisztrátus tagjainak javaslatait vettem figyelembe. A programok igazából inkább az emberi
erőkre építenek és kevesebb az anyagi kiadás. Az újdonságok közül örömmel vettem azt, hogy
nagyobb igény van a településen a színházlátogatásokra, így ezek szervezését terveztem. Már voltunk
egy ilyenen, amin főleg iskolás gyerekek illetve az őket kísérő felnőttek vettek részt, a Copperfield
David című előadáson Székesfehérváron. Igény van szórakoztató műsorok szervezésére is, és ennek
az első alkalma volt az operettest hétvégén, és a résztvevők szeretnének nótaestet is. Igazából azért
nem emeltem a jegyárakat, mert ebben a nehéz gazdasági helyzetben örülök annak, hogy ha van még
igény a kultúrára és eljönnek az emberek. Korábban is voltak bábelőadások, főleg az óvoda, az
általános iskola, a művészeti alapiskola szervezésében. A gyerekeknek új program a tanévsirató, a
vakációsirató illetve az évbúcsúztató program. A gimnázium elvállalta, hogy külön a gyerekeknek tart
majd egy költészeti napot, illetve igény merült fel arra is, hogy a szünetekben biztosítsunk a
gyerekeknek különféle elfoglaltságokat, erre fognak a különböző játszóházak lehetőséget nyújtani
illetve a nyáron két alkalommal 5 napos tábort terveztünk minimális költséggel. Minden javaslattevő
fontosnak tartja, hogy a gyerekeknek gyermeknapot tartsunk. 2 éve volt egy gyermeknap az általános
iskola szervezésében, és most minden intézmény jelezte, hogy erre szükség lenne. A felnőttek
programjai közül az új javaslatok között szerepel a múzeumok éjszakája, ezt júniusban tartanánk,
Pesten és a városokban ez már egy szokásos rendezvény, hogy aznap éjszaka ingyen meg lehet
tekinteni a városokban látható kiállításokat. Abán van szíjgyártó műhely, kovácsműhely, különféle
kiállításokat lehet szervezni, van Kulifay-kiállítás, Steixner Zoltán festmény kiállítása, tehát ez is
mindenképpen egy újdonság lenne. Családi nap szervezésére, egészségvédelmi nap szervezésére,
kertészeti kiállításra, kerti termékek bemutatójára van még igény, egyik sem volt még szerintem a
településen. A nemzeti ünnepeket és a különböző évfordulókat ugyanúgy megtartjuk, mint eddig
illetve fontos, hogy megünnepeljük azoknak az egyesületeknek, intézményeknek a születésnapját,
amelyeknek évfordulójuk van. A Sárvíz Fúvószenekarnak lesz most áprilisban koncertje, nyáron
pedig az Abai Pávakör és Citerazenekar szeretne egy kistérségi népzenei találkozót szervezni, illetve
Fejér megyének, a településnek, a Sárvíz kistérségnek is évfordulója van és ezzel kapcsolatban
terveztünk programokat. Igény merült fel különböző szakkörök tartására is, ezeknek a szervezése is
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folyamatban van. Felmerült az igény az Aba Napokra is, és bár nehéz gazdasági helyzetben vagyunk,
különféle megközelítése van az Aba Napoknak. Legtöbben azt szeretnék, ha hasonló lenne az
eddigiekhez, csak kisebb költségvetéssel, mint eddig, tehát akik megszokták, hogy itt koncertek
vannak és különféle rendezvények, azok arra szeretnének jönni, nem egy falunapra.
Kossa Lajos polgármester:
Ez egy tájékoztató volt és abban maradtunk, hogy a magisztrátussal közösen fogjuk ezt még
megtárgyalni és akkor utána véglegesítjük a programokat. Nagyon fontos, hogy minél aktívabb legyen
majd a részvétel, és nagy öröm, hogy ilyen sokan tettek javaslatot és valóban nemcsak javaslatot,
hanem a programok megszervezésében is felajánlották a segítséget. Aba Napokkal kapcsolatban
annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen a szokásos szponzoráció Sörgyár, különböző
vendéglátói díjak, fennállnak, tehát én is azt javasolnám, hogy azokkal a helyi sajátosságokkal,
újdonságokkal kiegészítve, ha nem is olyan nagy mértékűt, mint eddig, de mindenképpen az
eddigiekhez hasonló Aba Napokat szervezzünk. Az időpontja idén elcsúszna, ugyanis a pünkösd
utáni hétvégén lesz az Európai Uniós parlamenti választás. A katolikus egyházzal is egyeztetünk,
szeretnénk a régi egyházi hagyományt, a katolikus búcsút feleleveníteni. Eredetileg 2 héttel csúszott
volna a program, de a Sárbogárdi Napokat is erre a hétvégére tervezték, ezért az lenne a javaslatunk,
hogy június 26-28-i hétvégén legyen majd az Aba Napok.
Dr. Csere Ibolya, az Aranyeső Patika vezetője fordult kérelemmel a képviselő-testülethez. Egy
pályázatot nyújtott be a gyógyszertár részbeni felújítására és ennek keretében többek között parkolók
épülnek ki a gyógyszertár előtti közterületen. Úgy tűnik, hogy jó esélye van ennek a pályázatnak arra,
hogy nyerjen, még egy formai hiánypótlás szükséges, mivel a patika előtti terület közterület, az
önkormányzat tulajdona, ezért szükséges az önkormányzat hozzájárulása, ahhoz hogy ez a parkoló itt
megépüljön és ezt 5 évig fenntarthassa a gyógyszertár vezetője. Úgy gondolom, hogy ez a falu
szempontjából is egy pozitív fejlemény nemcsak a gyógyszertárnak, hanem a falu lakosságának is
fontos lenne, úgyhogy kérném a testületet, hogy járuljunk ehhez hozzá.

Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Egy javaslattal kiegészíteném a határozatot, gyógyszertár előtti közterületen, a megbízott vállalkozó
által parkoló kialakításához illetve legalább 5 évig történő fenntartásához járuljunk hozzá.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a módosító javaslattal együtt egyetért a határozati javaslattal, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a módosító
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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35/2009. (III. 12.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Dr. Csere Ibolya gyógyszertárvezető kérésére hozzájárul az
Aba, Rákóczi u. 27. szám alatt található -az Aranyeső Patika Bt. által üzemeltetett- gyógyszertár
előtti közterületen, a megbízott vállalkozó által parkoló kialakításához, illetve legalább 5 évig történő
fenntartásához.
Kossa Lajos polgármester:
Már volt szó róla, de szeretném megerősíteni, és azt hiszem, hogy ez is nagyon pozitív hír az
önkormányzat számára, hogy a Váti Kht. minden további igény nélkül hozzájárult a jelzálogjog
levételéhez a járóbeteg ellátó központ területéről.
A Norvég Alapos pályázattal kapcsolatos a tény már ismert előtt, már az előző ülésen kiadtam a
Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység állásfoglalását. Annak idején Dr. Pőcze Ferenc
alpolgármester úr vetette fel azon álláspontját, hogy a közbeszerzési törvény lehetővé teszi az
önkormányzati beruházások önkormányzati többségi tulajdonú cégek által történő megvalósítását. Ez
ügyben tárgyaltunk szóban is illetve eljutattuk az írásos állásfoglalásunkat a szervezet felé és február
végén megérkezett a válasz, amelyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy elfogadják és tudomásul
veszik, hogy az önkormányzat 100%-os önkormányzat tulajdonú társaság részére kívánja átadni a
kivitelezési feladatokat. Ez teljes mértékben egybeesik az önkormányzat szándékaival. Annak idején,
amikor az Aba-Farm Kft-ben végrehajtottuk a tőkeemelést és névváltoztatást is végrehajtottunk AbaInvest Kft-re, akkor már az új ügyvezető előterjesztése alapján a testület is egyetértett azzal, hogy
ilyen irányba kell elmozdulni annak érdekében, hogy az Aba-Invest Kft. tevékenysége ne
lehetetlenüljön el. A cég szakemberei elkészítették az előterjesztést és elkészült a határozati javaslat is,
amely a következőképpen szól: Aba Nagyközség Önkormányzata átadja az EGT Norvég
finanszírozási mechanizmus programban finanszírozást nyert, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek integrációja című projekttel kapcsolatos feladatok elvégzését az Aba-Invest Kft. részére. Az
átadás érinti a 2008. január 31-én kelt támogatási szerződésben megnevezett összes menedzsment és
szakmai feladatot. Az Aba-Invest Kft. felelőssége az elvégzendő feladatok paramétereinek
meghatározása, a feladatok elvégzésének koordinációjára valamint azok folyamatos kontrollja. Az
átadás értelmében a projekthez kapcsolódó, eddig le nem folytatott és meg nem kezdett
közbeszerzési eljárás lefolytatása és az Aba-Invest Kft. feladata. A teljesített feladatok ellenértéket az
Aba-Invest Kft. fizeti ki az alvállalkozók felé, az önkormányzat által is jóváhagyott teljesítések
ellenértékét az önkormányzat a pályázati költségvetés terhére megfizeti az Aba-Invest Kft. részére. A
projekthez kapcsolódó, a támogatási szerződésben részletezett beszámolási és ellenőrzési
követelményeknek az Aba-Invest Kft. tevékenységével köteles megfelelni, a projektfeladatok
előrehaladásáról és a projekttermékek állapotáról az Aba-Invest Kft. ügyvezetője az alpolgármester,
Dr. Pőcze Ferenc részére havi rendszerességgel írásban státuszjelentést ad le.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a módosító
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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36/2009. (III. 12.) számú
határozat
1. Aba Nagyközség Önkormányzata átadja az „EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus”
programon finanszírozást nyert „Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja”
című projekttel kapcsolatos feladatok elvégzését az Aba-Invest Kft. részére. Az átadás érinti a
2008. január 31-én kelt, 0017/NA/2006-1/ÖP-6 számú támogatási szerződésben
megnevezett összes menedzsment és szakmai feladatot.
2. Az Aba-Invest Kft. felelőssége az elvégzendő feladatok paramétereinek meghatározása, a
feladatok elvégzésének koordinációja, valamint azok folyamatos kontrollja. Az átadás
értelmében a projekthez kapcsolódó eddig le nem folytatott és meg nem kezdett
közbeszerzési eljárások lefolytatása is az Aba-Invest Kft. feladata.
3. A teljesített feladatok ellenértékét az Aba-Invest Kft. fizeti meg az alvállalkozók felé. Az
önkormányzat által is jóváhagyott teljesítések ellenértékét az önkormányzat a pályázati
költségvetés terhére megfizeti az Aba-Invest Kft. részére.
4. A projekthez kapcsolódó, a támogatási szerződésben részletezett beszámolási és ellenőrzési
követelményeknek az Aba-Invest Kft. tevékenységével köteles megfelelni.
5. A projektfeladatok előrehaladásáról és a projekttermékek állapotáról az Aba-Invest Kft.
ügyvezetője Aba Nagyközség alpolgármesterének rendszerességgel írásban státuszjelentést
tesz.
Felelős: dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Közreműködik: Incze Zsolt ügyvezető
Határidő: 2009. március 31.
Kossa Lajos polgármester:
Ismét szeretném képviselőtársaimat meghívni a március 15-i ünnepségre, 8:45-kor találkoznánk a
polgármesteri hivatal előtt.
Kérem, hogy a tornacsarnok PPP programban történő megvalósítása módozatainak megtárgyalása
végett zárt ülést rendeljen el a képviselő-testület.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következető határozatot hozta:

37/2009. (III.12.) számú
határozat
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zárt ülés tartásának elrendelése
Aba Nagyközség Képviselő-testülete üzleti érdeket érintő napirend megtárgyalása végett zárt ülés
tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadett
jegyző
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