JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 14-i rendkívüli nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László,
Mercsek György, Németh László, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné
képviselő
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiányzik Varga Istvánné képviselő.
Az ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pont:
Alpolgármester feladatainak meghatározása
Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjára tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
Kossa Lajos polgármester:
Előző ülésünkön abban maradtunk, hogy a mai ülésen folytatjuk az alpolgármester
feladatainak meghatározása témában indított napirend megtárgyalását. Elkészült az
alpolgármester és a polgármester közötti feladatok megosztásáról szóló megállapodás, melyet
ezennel vitára bocsátok. Amennyiben további kérés, javaslat hangzik el, természetesen az is
bekerülhet a megállapodásba.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Polgármester Úrral, Jegyző Asszonnyal és a Pénzügyi Osztályvezető Asszonnyal már
folytattunk megbeszéléseket arra vonatkozóan, hogy mely feladatok irányítását vehetném át
tehermentesítve ezzel Polgármester Urat. Feladataim közé tartozna többek között például a
bizottsági ülések előkészítése, kapcsolattartás a bizottsági elnökökkel, illetve fontos feladatom
lenne a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények gazdálkodásának felügyelete.
Véleményem szerint mindenképpen át kell világítani az intézmények pénzügyi helyzetét, meg
kell vizsgálni, hogy esetleg hol lehet még egyéb megtakarításokat elérni. A következő
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testületi ülésre a pénzügyi osztály feljegyzést készít arra vonatkozóan, hogy milyen
hiányosságaink, elmaradt, kifizetetlen számláink vannak.
Szintén fontos feladatom lenne az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
működésének felügyelete. Jelenleg két ilyen társaság van: az Aba-Invest Kft. és az Abatherm
Kft.
Az Abatherm Kft. esetében új ügyvezető megválasztása szükséges, hiszen Varga Kornél
lemondott erről a tisztségéről. Új koncepciót kell meghatároznunk továbbá az önkormányzat
anyagi helyzetének javítása érdekében.
Az önkormányzat tulajdonában van egy 3 hektáros terület is, amivel - miután a
településrendezési tervünk végleg elfogadásra kerül - lehetne gazdálkodni. Ezen kívül
rendelkezünk egy 15 hektáros területtel is, mely később értékesítésre kerülhet.
További feladatom lesz majd a Norvég finanszírozási mechanizmus keretében megvalósuló
iskolai beruházás koordinálása.
A következő testületi ülésre szeretnék kidolgozni egy koncepciót a beruházással kapcsolatos
lehetőségekről.
Augusztus 26-ig szeretnék egy jelentést készíteni Aba és térsége szennyvízberuházása
pénzügyi teljesítéséről, műszaki készültségi állásáról valamint a beruházás befejezéséhez
szükséges teendőkről.
Hétfőig elkészül egy lista arra vonatkozóan, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyeket a
képviselő-testület értékesíteni tud. A vagyongazdálkodási rendeletünket is át kellene vizsgálni
és amennyiben mód van rá, egyszerűsíteni rajta.
Úgy gondolom, hogy ezek elég nagy horderejű dolgok, ezért szeretném, ha a munkámat minél
több, de legalább még egy képviselő-testületi tag segítené és részt venne az esetleges
tárgyalásokon is.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Annyival szeretném kiegészíteni az előttem elmondottakat, hogy a Polgármesteri Hivatalnak
eddig is volt egy a kötelezettségvállalás és kiadmányozás rendjére vonatkozó belső
szabályzata, melyben többek között azt is szabályoztuk, hogy a polgármester helyett az
alpolgármester hogyan és milyen ügyekben járhat el. Eddig ez csak a polgármester
akadályoztatása illetve tartós távolléte esetén volt érvényes. Ezért hangsúlyoztam ki a
megállapodás tervezet elején, hogy ez most teljes jogkört jelent, illetve kiadmányozási jogot
is, tehát a megbízásban szereplő ügyekben az alpolgármester alá is írhat a polgármester
helyett. Javasoltam, hogy kötelezettségvállalási jogot is kapjon az alpolgármester, de egyelőre
ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni.
Az elmúlt ülésen a képviselő-testület kérte, hogy készítsünk kimutatást az önkormányzat
jelenlegi anyagi helyzetéről, arról, hogy milyen elmaradt, kifizetetlen számláink, tartozásaink
vannak. A kimutatást a következő testületi ülésre az intézkedési tervvel együtt előkészítjük.
Továbbá minden intézményvezetőtől fogok kérni egy jelentést arra vonatkozóan, hogy
hogyan hajtották végre a megszorító intézkedéseket.
Horváth István képviselő:
Szeretném kérni illetve már kértem is az alpolgármester urat, hogy soron kívül nagy hangsúlyt
fektessen az iskola-beruházásra és a szennyvízzel kapcsolatos feladatokra. Sajnos még mindig
nem látok előrelépést az ügyben. Sajnos a mai napig nem vagyok nyugodtabb semmivel, és
informáltabb sem. A felvázolt megállapodással én egyetértek és támogatom.
A kálozi önkormányzattól kapott levelet nem akarom minősíteni, úgy érzem, hogy önmagáért
beszél. Egy dolog látszik belőle, hogy a polgármester úr cselekvőképessége, józan
meggondolása, ítélőképessége sajnos megkérdőjeleződött az utóbbi időben. Ha ő tudja, hogy
mit csinál, az nagyon jó, de mások sajnos nem így látják. Megmondom őszintén - sajnos 2

nem tudok eligazodni. Nem akarom ezt a dolgot se ragozni, se firtatni, csak azt szeretném,
hogy ne a legrosszabbak következzenek be. Mivel a levélben nincsenek konkrétumok, utána
kell járni, hogy a vádak mennyiben igazak vagy sem, s azután megnyugtató választ kellene
adni rá.
A felvázolt ütemezés-, program- és feladat-végrehajtást természetesen elfogadom, de most is
arra kérem dr. Pőcze Ferenc alpolgármestert, hogy az említett két témában, aminek
sikertelensége az egész önkormányzatot tönkre teheti, tegyen meg mindent. Gondolok itt az
esetleges kártérítési következményre a gimnázium esetében, mert szerintem egyértelmű, hogy
mulasztás történt. Szeretnék ezekre a kérdésekre választ kapni, és amennyiben elfogadjuk a
munkamegosztást, tényleg bízom benne, hogy mindezekre választ is kapok.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Egyetértek, szerintem sem csak nálunk kéne vizsgálódni ahhoz, hogy teljes képet kapjunk,
hanem a másik három településen is.
Horváth István képviselő:
Attól fél mindenki, hogy ha december végéig nem kerül kifizetésre a beruházás teljes összege,
akkor az az egész beruházást veszélybe sodorja. Szeretnék végre válaszokat kapni a
kérdésekre.
Kossa Lajos polgármester:
Sajnos nemcsak ettől kell tartanunk. Beszéltem a pénzügyi bonyolítóval, és még egyszer
határidő módosítási kérelmet fogunk benyújtani, mert van olyan szakmai indok, amely
alapján ez lehetséges. Természetesen meg fogjuk próbálni.
A kálozi levéllel kapcsolatban pedig arra vonatkozóan, hogy az én cselekvőképességem
megkérdőjelezhető, illetve mit miért tettem, természetesen el fogom mondani a történéseket.
A levélből egyértelműen kiderül, hogy Káloz Község Képviselő-testülete szerint a gesztor
önkormányzat a felelős a beruházás lebonyolításáért. Az elmúlt fél évben a legtöbb vita is
ebből adódott.
Lehet vitatkozni a kialakult helyzeten, azon, hogy mekkora a felelőssége az abai
önkormányzatnak, az azonban biztos, hogy a legtöbb és legfontosabb döntést a többiekkel
közösen hoztuk meg, illetve tartottunk együttes üléseket is, ahol szintén közösen határoztuk
meg a teendőket. A levéllel foglalkozni kell, és természetesen meg fogjuk válaszolni, azt
azonban szeretném kihangsúlyozni, hogy bármi lesz is a beruházás sorsa, a történtekkel
mindenkinek el kell számolni. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a helyzet
megoldódjon.
Tudom, hogy nem vagyok könnyű helyzetben, de azért az elmúlt félév történései nem egészen
arról szóltak, mint amilyen látszata ennek most van. Nem azt támasztják alá, hogy az abai
polgármester csak hallgatott, illetve nem írt alá és nem azt csinálta, amit a többiek mondtak.
Természetesen kész vagyok ezeket bármikor elővenni és beszélni róla. Abból adódóan, hogy
én aláírtam valamit vagy nem, nagyon sok dilemmám volt és van, de ha el kell számolnunk,
meg fogom tenni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ha korrekt választ akarunk adni erre a levélre, akkor szeretném kérni, hogy határozzák meg
pontosan, melyek azok a konkrét feladatok, amelyek végrehajtását a gesztor önkormányzat
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elmulasztott, melyek azok az események, amelyek a mi hibánkból következtek be. Számomra
ez a levél csak arról szól, hogy ha véletlenül valamilyen gond adódik, akkor ezt elő tudják
venni. Nincs benne semmi konkrétum.
Kossa Lajos polgármester:
Egyetértek azzal, hogy ez a levél arról szól, hogy ha a szennyvíz beruházás meghiúsul, akkor
mindenki láthassa, Káloz Község Képviselő-testülete mindent megtett és előre figyelmeztetett
mindenkit.
Horváth István képviselő:
Sajnos nem lehet kizárni azt, hogy nem következik be a legrosszabb.
Kossa Lajos polgármester:
Továbbra is azt mondom, hogy van lehetőségünk a határidő módosítására. A
megállapításomat a következőkre alapozom: Abán módosítani kellett a vízjogi létesítési
engedélyt, a kivitelező nem tudta befejezni az út kiépítéséig a hálózat építését. A vízjogi
engedély módosítások át lettek vezetve és be lettek nyújtva a Vízügyi Igazgatósághoz.
A vízjogi létesítési engedély kiadása azonban több hónapja csúszik, ugyanis ahol a 63-as
főúton aknát akarnak elhelyezni, az Állami Vagyonkezelő Zrt. illetve a MÁV belegyezésére is
szükség van. Ez rajtunk kívül álló ok, nem a mi hibánkból történt. Jövő héten várható a
vízjogi létesítés engedély megadása.
Véleményem szerint nincs itt az ideje annak, hogy erről levelezzünk és írjunk. A
szennyvíztisztító telep esetében jelenleg az Organica tehcnológiára rendelkezünk vízjogi
létesítési engedéllyel, erről együttes testületi ülésen döntöttünk annak idején, mint ahogy arról
is, hogy milyen módon fogjuk teljesíteni a címzett támogatásnál előírt feltételeket.
A dilemmákkal és problémákkal Káloz polgármesterének is tisztában kell lennie. Nem korrekt
dolog ezeket most Abára hárítani, de természetesen elfogadom a levelet. Ha sor kerül arra,
hogy ezt a levelet felhasználják ellenünk, akkor természetesen mi is el fogjuk mondani az
álláspontunkat arra vonatkozóan, hogy, ki, hol, miért hibázott, a beruházás miért nem
fejeződött még be. Én is úgy gondolom tehát, hogy a levél részben arról szól, hogy ha bármi
gond adódik, akkor ezt meg tudják mutatni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az Állami Vagyonkezelő Zrt. és a Környezetvédelmi, Vízügyi Igazgatóság is azt ígérte, hogy
júniusra meglesz az engedély, de mivel ez nem így történt, az időbeli csúszás következtében
sajnos a változási vázrajzok lejártak.
Horváth István képviselő:
Megítélésem szerint, erre nem nagyon hivatkozhatunk.
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Kossa Lajos polgármester:
Valóban erre nem hivatkozhatunk, de az igazsághoz hozzá tartozik, ezért meg kell állapítani,
hogy két állami szervezet hónapokig nem döntött ebben az engedélyezési eljárásban.
Németh László képviselő:
Véleményem szerint ez gyenge indokolás a beruházás elakadásában.
Kossa Lajos polgármester:
Mai napon beszéltem a kivitelezővel és a pénzügyi bonyolítóval, mindenki arra vár, hogy
megszülessen a hitel kapcsán a döntés.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Szeretném kérni, hogy tartsuk magunkat az eredeti napirendhez, és arról beszéljünk.
Kossa Lajos polgármester:
A problémák valósak, a helyén kell kezelni a kálozi levelet is. A szennyvízberuházás
szerintem annál sokkal bonyolultabb és sokrétűbb, mint hogy azonnal mindent tisztán
lehessen látni benne. Sajnálom, hogy Káloz részéről a problémák jönnek elő elsősorban.
Németh László képviselő:
A megállapodásban megfogalmazott feladatokkal egyetértek, elfogadom azokat.
Szeretném megkérdezni, a reptér ügyében ki és milyen jogkörrel jár el?
Dr. Pőcze Ferenc képviselő:
A reptér ügyében nem szeretnék egyedül eljárni, javasolom, hogy legyen még egy képviselő
mellettem.
Németh László képviselő:
A megállapodás a szennyvízberuházásban történő közreműködés esetében a számlák
aláírására is jogot ad?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A beruházás során keletkezett számlák már két hónapja alá vannak írva.
Németh László képviselő:
Ha rendszeresen tájékoztatva lettünk volna, akkor ez nem merülne fel kérdésként.
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Kossa Lajos polgármester:
Teljesen jogos a felvetés. Hétfőn, a kálozi testületi ülés után az összes papírt, számlát,
teljesítésigazolást aláírtam. Ezután derült ki a banknál, hogy a fedezet nincs rendben, mert az
I. ütemnél 2,3 milliárdos címzett támogatás összegéből a telepre is el kell különíteni. Ezáltal
forráshiány keletkezett, így szükségessé vált a hitelek átstruktúrálása. A bank képviselőivel
egyeztettünk már a megoldásról. Utána kell nézni, hogy hogyan tudjuk az ÁFÁ-t
visszaigényelni a II. ütemre. Nem azért vártunk tehát hetekig, mert nem írtam alá, hanem mert
új forrásösszetételre vonatkozó koncepciót kellett készíteni és ezt a banknak jóvá kell hagyni.
Németh László képviselő:
Igaz, hogy Theisz Imre műszaki ellenőr valamilyen kimutatást nem készített el és erre vár a
bank?
Kossa Lajos polgármester:
A kimutatás készen van, a bank nem vár erre az igazolásra. A közterület-használati
kimutatásra a számla kifizetésénél lesz szükség, ugyanis egy része jóvá lesz írva közterülethasználati díjként. Ez nem volt akadálya kifizetésnek, részünkről készen is van a közterülethasználati igazolás. Sajnos ez mindig úgy jelenik meg, hogy Aba nem akar aláírni, pedig ez
nem erről szól, de egy ilyen kimutatásnak pontosnak kell lenni, az építési naplóval, az
igénybe vett szélességig egyeznie kell a területnek. Aba esetében az I. ütemnél nem
számolhatunk el közterület-használatot, ezért amikor észrevettem a hibát, azonnal jeleztem és
korrigáltuk. Nem csak nálunk, a többi településen is voltak pontosítások és egyeztetések.
Németh László képviselő:
A megállapodás értelmében a gesztor önkormányzatot ezentúl ki fogja képviselni?
Kossa Lajos polgármester:
Közösen fogjuk képviselni.
Németh László képviselő:
Bízom benne, hogy ebből nem az lesz, hogy egymásra vártok. Nem tudjuk megbízni teljes
mértékben Dr. Pőcze Ferencet?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A szennyvízberuházással kapcsolatos ügyeket egyedül nem intézem.
Kossa Lajos polgármester:
Még egyszer arra kérem képviselőtársaimat, hogy ne azt gondolják, hogy az abai
polgármester indokolatlanul nem hajlandó aláírni és nem hajlandó tenni. Ennél azért sokkal
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bonyolultabb érdekek és összefüggések vannak, amelyekben az is lehet hogy rosszul
döntöttem, de ezt ma még nem tudom, sok mindent mérlegelni kell. Sokszor tapasztaltam azt,
hogy mindent megbeszéltünk, de végül a gesztor önkormányzat polgármestere az, akinek alá
kell írnia. Ez egy sokkal bonyolultabb és szerteágazóbb kérdés, mint amilyennek kívülről
látszik. A kálozi levélből kitűnik, hogy bármi történik, a gesztor települést, illetve annak
polgármesterét teszik felelőssé, ezért nem mindegy az, hogy ki és mit ír alá. Mindenkitől azt
kérem, gondoljon bele, hogy a beruházás kapcsán mit kell aláírni, hogy kell aláírni és ki
vállalja ezért a felelősséget.
Németh László képviselő:
Nem tudom elfogadni, hogy már augusztus van, de érdemi dolog – szerintem – nem történt. A
határidő hamarosan lejár, és úgy érzem, nem tartunk sehol.
Kossa Lajos polgármester:
Ha minden rendben ment volna, akkor nem tartanánk itt.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Rögzíteni kellene mindent, ami ebben a 18 hónapban történt.
Kossa Lajos polgármester:
Mindenképpen mérleget kell készíteni, én pontosan el fogom mondani, hogy mi miért és
hogyan történt. Tavaly amikor a beruházás elakadt, az közös elhatározásból történt. Egyik oka
az volt, hogy a közterület használatnál két település önkormányzata rájött, hogy ezáltal
elveszti az ÖNHIKI támogatást, és sztornózta a közterület használati számlát, amely egy
fontos alapja volt a beruházásnak. A másik ok az volt, hogy kiderült, az alapítványi
támogatás jelentős részének fedezetét a szennyvízdíjból kell kigazdálkodni. Abban akkor,
nemcsak Aba polgármestere, hanem valamennyien egyetértettünk, tárgyalni kell erről,
kedvezőbb megoldást keresni. Nem minden fekete-fehér, és az sem igaz, hogy Aba
polgármestere az oka annak, hogy nem történt semmi.
Mercsek György képviselő:
Bízom abban, hogy kapunk határidő hosszabbítást. Ha nem sikerül, akkor is – amennyiben a
pénzintézetnél rendeződnek a dolgok – azonnal meg kell kezdeni a beruházás kivitelezésének
folytatását. Horváth István képviselőtársamnak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy nem
kell felülni mindenféle szóbeszédre, véleményem szerint a rossz számlázásban mindenki
hibás, nemcsak Aba polgármestere, hanem a többi polgármester és műszaki szakemberek is.
Horváth István képviselő:
A baj pontosan az, hogy mi nem tudunk semmit, nincs információnk.
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Mercsek György képviselő:
Ebben az ügyben csak Aba polgármesterét támadják, de valójában közösen döntöttek
mindenben. Én úgy látom, hogy egyes képviselőtársaim is Polgármester Urat támadják.
Horváth István képviselő:
Mi tisztességgel elmentünk Mercsek Györgyhöz, tisztességgel beszéltünk vele, most
megkérném, hogy ne oktasson ki senkit és ne nézzen bennünket gyerekeknek.
Kossa Lajos polgármester:
Én pontosan értem és tudom, hogy mindkét képviselőtársam miről beszél.
Mercsek György képviselő:
Mindenki tudott mindenről, nemcsak Aba polgármestere a hibás. Az információkat
mindenhonnan megkapjuk, a szükséges lépéseket meg kell tenni. Nem tudjuk megmondani,
hogy kapunk-e határidő hosszabbítást és azt sem, hogy mikor kapunk rá választ. Nem
szeretném minősíteni azt, ami ma Magyarországon folyik.
Kossa Lajos polgármester:
Szerintem ettől függetlenül meg kell próbálnunk.
Németh László képviselő:
Nem jutottunk volna el idáig, ha lett volna pontos tájékoztatás. Lehet, hogy most nagyon
aprólékosnak tűnik a dolog, de ebben a kérdésben a tisztánlátás érdekében fontos lenne a
részletes tájékoztatás. Ha nem kapjuk meg a szükséges információkat, akkor abból gond
lehet. Sajnos ki kell mondani, hogy nem vagyunk birtokában azoknak az információknak,
amelyből egyértelműen kijelenthetnénk, nem a gesztor önkormányzat a hibás. Én tudom,
hogy a többi település is követett el hibát. Nekünk az a célunk, hogy az abai önkormányzat
érdekét védjük. Senki se gondolja azt, hogy a kálozi polgármester úrnak adunk igazat, de ha
egyszer elmondta az álláspontját, meghallgattuk. Úgy gondolom, nem hibáztunk, inkább
nyertünk annyit ezzel a dologgal, hogy elindult valami. Bízom benne, hogy megvalósul ez a
beruházás, mindenképpen a sikeres befejezésre kell törekednünk.
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársamnak igaza van, nekem a legkellemetlenebb, ami Kálozon kialakult, nem
tudunk igazából közös nevezőre jutni. A levél is azt bizonyítja, hogy gyakorlatilag kimondták
előre a végítéletet, ha nem valósul meg a beruházás.
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Mercsek György képviselő:
A másik három település vezetése is egy felfokozott idegállapotban van, és mindenáron Abát
akarják hibáztatni mindenért. Mi azonban kitartunk a mi polgármesterünk mellett.
Kossa Lajos polgármester:
A problémát inkább az jelenti, hogy nem jutottunk előbbre, senki nem gondolta volna, hogy
ez lesz a 2008-as évben.
Mercsek György képviselő:
Nagyon rövid az idő, beszéljük meg higgadtan, cselekvő módon álljunk a dologhoz, adjuk be
az igényt a minisztériumba.
Kasó László képviselő:
A levél végén van két sor vastagon szedve, kérem Dr. Pőcze Ferenc képviselőtársamat, hogy
fordítsa le mindenki számára érthetőbb nyelvre.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A levélben az áll, hogy minden erkölcsi és anyagi felelősséget a gesztor önkormányzatra
hárítanak. Az erkölcsi felelősséget még értem, az anyagit már kevésbé.
Amint a banknál rendeződik a pénzügyi helyzet, azonnal lépni kell. A beruházás állásának
nem egy felelőse van, hiszen közösen lettek a döntések meghozva. A tényeket mindenki
ismerte, nem egy embert kell ezért hibáztatni. Én ezt így látom.
Németh László képviselő:
Én úgy érzem, nem lettünk mindig megfelelően tájékoztatva, nem tudunk az embereknek mit
mondani. Nekünk az a feladatunk, hogy képviseljük és támogassuk egymást, de ez információ
hiányában nem működik.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Javasolom, térjünk vissza a megállapodásra. Az önkormányzati törvény azt írja elő, hogy a
polgármester joga meghatározni az alpolgármester feladatait. Természetesen, ha a képviselőtestület tagjainak egyéb javaslata van, azt is belefogalmazhatjuk. A szennyvízberuházással
kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy kötelezettségvállalási illetve utalványozási
jogot egyelőre nem kap az alpolgármester.
A Polgármester Úr által meghatározott hét feladat arról szól, hogy például a tárgyalásokról
készült jegyzőkönyvet vagy meghívót aláírja. Egyelőre nem vállal pénzügyi kötelezettséget.
Készítettem egy megállapodást, amelyben felsoroltam, mik lesznek az alpolgármester
feladatai. A megállapodás tervezetét, mely az SZMSZ-szel is összhangban van, előzetesen
kézhez kapták a képviselők.
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Kossa Lajos polgármester:
A megállapodás elfogadható mindenki számára?
A Képviselő-testület a polgármester által az alpolgármester részére átadandó feladatokra
vonatkozó megállapodást a tervezetnek megfelelően a polgármester által elfogadásra
javasolja.
Németh László képviselő:
Nekem lenne egy kérésem a képviselő-testület felé. Szeretném, ha választanánk egy külön
bizottságot, aki kivizsgálná a szennyvízberuházással és iskolabővítéssel kapcsolatos
kérdéseket, azt, hogy mi történt pontosan 2007. december 1-je és 2008. augusztus 15-e között.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Első lépésként meg kell határozni ennek az ideiglenes bizottságnak a tagjait.
Kossa Lajos polgármester:
Az SZMSZ meghatározza, hogy milyen bizottságokat lehet létrehozni.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Ideiglenes bizottságot lehet létrehozni meghatározott feladat ellátására. Vannak állandó és
ideiglenes bizottságok. Az SZMSZ-ben úgy van meghatározva, hogy a képviselő-testület
bizonyos feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre, melynek elnöke lehet
testületi tag vagy más is. A bizottság addig működik, amíg a meghatározott feladatot el nem
végzi, és az erről készült jelentést a testület el nem fogadja. Ki kell jelölni egy időpontot,
ameddig ezt el kell végezni. A megállapodásban a szennyvíz beruházással kapcsolatban
augusztus 26-a lett megjelölve határidőként, most már csak a tagokat kell megválasztani.
Farkas Károly képviselő:
Én a Település-fejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság elnökét, valamint a
Pénzügyi Bizottság elnökét javasolom erre a feladatra, dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
közreműködésével.
Mercsek György képviselő:
Én nem kívánok ebben részt venni.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném kérni Mercsek György képviselő urat, hogy vállalja el a bizottsági tagságot.
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Dr. Pőcze Ferencnek ez feladata a megállapodás szerint, de ő nem lehet bizottsági elnök mivel
alpolgármester. Azt javasolom, hogy a két jelentést augusztus 26-i határidővel készítse el az
ideiglenes bizottság.
Horváth István képviselő:
A szennyvízberuházás kapcsán az augusztus 26-i határidőt nem javaslom. Ennyi idő alatt nem
lehet elvégezni a munkát. A gimnáziummal kapcsolatban nem jelent problémát a rövid
határidő.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Sok vitás kérdés van. A kivitelező azt állította például, hogy a csövek 95%-át letették, 95%-os
a készültség, ennek alapján jár nekik a 95%-os kifizetés. Amikor megkértük, hogy a mutassák
be a teljesítésigazolást, akkor azt mondták, hogy a Fejérvíz Zrt-nél van. Nem vagyok biztos
ebben. Végig lehet menni az utcákon, szét vannak bombázva a pár éve megcsinált árkok,
gépkocsi bejárók, a Petőfi utcában a markoló végigbontotta a betont, az átfolyók össze vannak
törve, nem folyik el a víz. Szerintem erről is kellene egy jegyzőkönyvet készíteni.
Mercsek György képviselő:
Ezt én is elmondtam, hogy rettenetes munkát végeztek. De most azon kell lenni, hogy a
szennyvízberuházás folytatódjon, és mielőbb befejeződjön. Ha becsületes munkát végeztek
volna, akkor nem lenne ekkora felháborodás. Ezen azonban most túl kell lépnünk.
Horváth István képviselő:
Jegyző Asszony kérte, hogy beszéljek arról, hogyan is kerültünk mi néhány
képviselőtársammal a kálozi testületi ülésre.
Az elmúlt héten, keddi napon megkeresett telefonon a kálozi polgármester azzal, hogy
beszélni szeretne velem és néhány képviselőtársammal a szennyvízberuházással kapcsolatban,
mert ahogy most állnak a dolgok, attól fél, nagy baj lesz vagy lehet.
Németh László képviselő-társammal meghallgattuk Weisengruber Imre által elmondottakat.
Mivel ezután mi is úgy láttuk, hogy nagy baj van, megkerestük Mercsek Györgyöt és dr.
Pőcze Ferencet is. Egyeztettünk és arra jutottunk, hogy cselekedni kell, mert az információink
szerint nagy a probléma, kezdeményezni kell a rendkívüli testületi ülés összehívását. A kálozi
polgármester úr elmondta, hogy a kivitelező felé 56 millió forintos tartozásunk van, mert Aba
visszatartotta. Azért nincsenek kijavítva az utak, mert ez a pénz nincs kifizetve. A
lakáskasszával kapcsolatban pedig arról tájékoztatott bennünket, hogy minden település fizeti,
kivéve Abát. Ez is veszélyezteti a beruházás megvalósítását.
A hétfőn Kálozon megtartott testületi ülésen mi is részt vettünk. Az ülésen egy olyan
ütemtervet fogadott el a képviselő-testület, amely véleményünk szerint a legutolsó esély arra,
hogy a beruházás befejeződjön.
Meg lehetni kérdezni tőlünk, hogy a testületi ülés után miért nem mentünk el polgármester
úrhoz, de szerintem erre nem volt feltétlenül szükség.
Kossa Lajos polgármester:
Nem.
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Horváth István képviselő:
Kezdeményeztük tehát a rendkívüli testületi ülés összehívását, mert abban bíztunk, hogy
polgármester úr tájékoztat és megnyugtat bennünket. Egyelőre nem kaptunk tájékoztatást, sőt
még mindig nagyon kevés információnk van.
A kálozi polgármester azt is nehezményezte, hogy az abai polgármester megkapta a
minisztérium levelét, de annak tartalmáról semmit sem tudtunk. Ezt követően a kálozi
polgármester megkérte a minisztériumból a másolatot, melyet faxon el is juttattak neki. A
levélben az áll, hogy 2008. december 31-ig be kell fejezni a beruházást, mert különben nem
kapjuk meg az állami támogatást. Az, hogy esetleg át lehet ütemezni a beruházást, számomra
a levélből nem derült ki. Nem tudom ki lát erre esélyt, mert ez elvileg szinte reménytelennek
tűnik. Amikor ezen információk birtokába jutottunk, természetes, hogy úgy gondoltuk,
valamit tenni, kezdeményezni kell, mert a káloziak szerint polgármester úr nem hozza meg a
szükséges intézkedéseket.
Úgy érzem, hogy egyáltalán nem volt összeesküvés. Bízom benne, hogy a beruházás
befejeződik.
Néhány kérdésem lenne: Igaz, hogy 56 millió forintot ki kell fizetni? A kistérségi társulás is
utalt 18 millió forintot, de nem tudom, hogy mikor kapja vissza. A lakástakarék pénztárral
kapcsolatban igaz, hogy minden község fizeti, egyedül Aba nem?
A kálozi polgármester egyébként felajánlotta, hogy átjön az abai testület elé, és itt is elmondja
ezeket, de úgy éreztem, hogy egyelőre ez szükségtelen.
Kossa Lajos polgármester:
A lakáskasszával kapcsolatban annyit mondanék el, hogy van a letéti számlán olyan
pénzösszeg, amelynek a fedezeti oldalát visszavonták az önkormányzatok. Én úgy gondolom,
hogy ahhoz nem lehet hozzányúlni. Egyébként sok mindent lehet rendezni. Pontosan Klopkó
János mondta el a hétfői megbeszélésen, hogy Aba esetében, mivel még a közterületi
fejlesztési hozzájárulási rendelet módosítása előtt hoztuk meg a határozatunkat lehetséges,
hogy plusz forrásokhoz juthatunk. Az 55 millió forinttal kapcsolatban már elmondtam, - és
ezt ki fogjuk mutatni -, nem érkezett ide az az önrész az Innoterv részéről. A szélessávú
hálózat kiépítésénél – ott is utófinanszírozás van – a tavalyi év közepén már jelezte a
munkaszervezet az önkormányzatoknak, hogy fel kell venni áthidaló hitelt, ugyanis év végéig
el kellett számolni a beruházással. Volt olyan önkormányzat, amelyik ehhez nem járult hozzá,
azonban ezt csak úgy lehet igényelni, ha mindegyik hozzájárul. Így meg is bukott. Az, hogy
ez elhúzódott, nem a kistérség hibája. A múlt héten azonban a pénz megérkezett
Horváth István képviselő:
Jeleztem a kálozi polgármesternek, hogy ne jöjjön el a mai ülésünkre, mert szeretnénk
meghallgatni a saját polgármesterünk tájékoztatóját.
Kossa Lajos polgármester:
Az igaz, hogy az elmúlt időben én is rossz lelki állapotban voltam, de bízom abban, hogy
minden rendeződik és folytatni tudjuk a beruházást és határidőben be is fejezzük.
Kasó László képviselő:
Javasolom, hogy a szennyvízberuházásnál részjelentést készítsen a bizottság augusztus 26-ig.
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az iskolával kapcsolatban jó az augusztus 26-i időpont a jelentés megtételére?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Igen.
Horváth István képviselő:
Javasolom, hogy az iskola felújítással kapcsolatban legyen vizsgálat, de szerintem a
szennyvízberuházás ellenőrzése nem egyszerű feladat, nem lehet augusztus 26-ig kivizsgálni.
Nyílt ülésen való megválasztásomhoz hozzájárulok.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az ideiglenes bizottság létrehozására, és annak tagjaira tett javaslattal egyetért, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egy tartózkodással – elfogadta
a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

75/2008.(VIII. 14.) számú
Határozat
ideiglenes bizottság létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ideiglenes bizottságot hoz létre. A
bizottság tagjainak Horváth Istvánt a Település-fejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság elnökét és Mercsek Györgyöt, a Pénzügyi Bizottság elnökét
választja meg Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester közreműködésével.
Az ideiglenes bizottság feladata két terület vizsgálata:
1. A Norvég finanszírozású hitel keretében megvalósuló iskola beruházásra kiírt
közbeszerzési pályázat alapján megkötött kivitelezői szerződés teljesítésének
meghiúsulásához vezető okok feltárása
Jelentés határideje: 2008. augusztus 26.
2.

Az Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Soponya települések közös beruházásában megvalósuló
szennyvízberuházás kivitelezése során 2007. december 1-je és 2008. augusztus 15-e
között megtett intézkedések, a beruházás befejezésének elhúzódását kiváltó okok
feltárása, vizsgálata.
Részjelentés határideje: 2008. augusztus 26.
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Kossa Lajos polgármester:
A korábban megválasztott alpolgármester megbízatásáról és tiszteletdíjáról kell dönteni.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármestert kérem, nyilatkozzon arról, hogy társadalmi megbízatásban
végzi munkáját vagy szeretne tiszteletdíjat kérni érte?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Társadalmi megbízatásban és tiszteletdíj ellenében szeretném a munkámat végezni. A kérdés
nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárulok.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az idevonatkozó törvény úgy határozza meg, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester illetményéhez igazodik, és függ a lakosok
számától. Szorzószám van meghatározva, ami ebben az esetben 4.5-6.5 között van. A
költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalapot kell megszorozni,
amely jelenleg 38.650,- Ft. Írásban nyilatkozhat az alpolgármester arról, ha esetleg kisebb
összegben szeretné, hogy a tiszteletdíját meghatározza a képviselő-testület. Ha nem
nyilatkozik, akkor az alsó összeget kötelezően meg kell határozni, amely jelen esetben bruttó
173. 925,- Ft-ot jelent. Ezen kívül költségtérítésben is részesülhet tiszteletdíja 10-20%-ának
mértékéig. Kérem a testületet, hogy döntsön erről.
Kossa Lajos polgármester:
A költségátalánynál a 20%-ot javasolom.
Horváth István képviselő:
Javasolom, hogy az alpolgármester úr tiszteletdíja bruttó 200.000,- Ft legyen, a költségtérítés
pedig 40.000.-Ft, a tiszteletdíj 20%-a
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy dr. Pőcze Ferenc alpolgármester tiszteletdíját bruttó havi 200.000,Ft-ban, költségátalányát pedig havi 40.000,- Ft-ban (20%) határozzuk meg 2008. augusztus
15. napjától, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egy tartózkodással - elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:

76/2008.(VIII. 14.) számú
Határozat
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról
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Aba Nagyközség képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Pőcze Ferenc társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 200.000,- Ft összegben, költségátalányát
pedig havi 40.000,- Ft (20%) összegben határozza meg 2008. augusztus 15. napjától. Az
alpolgármester feladatait heti 3 munkanapban látja el.
A képviselő-testület utasítja Szabóné Balogh Bernadette jegyzőt, hogy az adminisztratív
teendők ellátásáról gondoskodjon.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal

Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Köszönöm a bizalmat, a heti 3 napos munkaidő megfelelő számomra.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy következő testületi ülésre szíveskedjenek
javaslatot tenni az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi Bizottság
elnöki tisztére. Dr. Pőcze Ferenc alpolgármesterré választásával a bizottság elnöki feladatait a
törvény szerint nem láthatja el, ezért szükséges új elnök kijelölése.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az Abatherm Kft. felügyelő bizottsági tagságomról lemondok.
Farkas Károly képviselő:
Az Abatherm Kft. felügyelő bizottsági tagságomról szintén lemondok.
A képviselő-testület a lemondó nyilatkozatokat határozathozatal mellőzésével tudomásul
vette.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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