JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. december 4-én megtartott nyílt ülésén
Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horvát István, Kasó László,
Mercsek György, Németh László,
Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiányzik Csép Györgyné
alpolgármester.

Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
1.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének háromnegyed
évi végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
3.) Abai Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programjának elfogadása
4.) A „Kultúr” Közösségi Ház további működtetésével kapcsolatos bizottsági javaslatok
megtárgyalása
5.) A közterületek használatáról szóló 21/2003. (XI.1.) számú rendelet módosítása
6.) Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
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1.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének háromnegyed
évi végrehajtásáról
Kossa Lajos polgármester:
Átadnám a szót Takács Viktória pénzügyi osztályvezetőnek, kérem, hogy az írásos
beszámolót röviden egészítse ki.
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
Szeretném az írásban tett beszámolót röviden kiegészíteni és ismertetni a költségvetés fő
számait. Az előirányzat teljesítése bevételek esetében 30%, a kiadások tekintetében 29 %. Az
alacsony teljesítési szint a szennyvízberuházás elhúzódása miatt adódott. A létszámelőirányzat tekintetében a módosítotthoz képest a teljesített 177 fő.
Az intézmények bevételi és kiadási teljesítési előirányzatai:
− a Polgármesteri Hivatal teljesítési előirányzata 942.120.000,- Ft,
− az Aba Sámuel Általános Iskola teljesítési előirányzata – beleértve a soponyai
tagintézményét 220.036.000,- Ft,
− a Hétszínvirág Óvoda teljesítési előirányzata – beleértve a soponyai tagintézményét
100.896.000,- Ft,
− a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény teljesítési előirányzata 36.814.000,Ft,
− az Abai Gimnázium és Kollégium teljesítési előirányzata pedig 8.110.000,- Ft.
Elkészítettem a 4. számú mellékletet, amely a működési és felhalmozási célra átadott
pénzeszközöket. illetve egy új, 5. számú melléklettel egészítettem ki az előterjesztést, amely a
jelenleg fennálló szállítói tartozásokat tartalmazza.
Amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a beszámolót, megkérem Mercsek Györgyöt, a Pénzügyi
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Mercsek György képviselő:
Tegnap a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a háromnegyed éves beszámolót. Örömmel
vettük tudomásul, hogy az adózás területén 10.000.000,- Ft-tal több folyt be, mint az előző év
hasonló időszakában. Összefogásra van szükség az intézmények között, hogy megfelelő
gazdálkodással a fennmaradást biztosítani tudjuk. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm a bizottsági véleményt, átadom a szót képviselőtársaimnak, mondják el
véleményüket a beszámolóval kapcsolatban.
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Kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének háromnegyed évi
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal,1 ellenszavazattal a beszámolót
elfogadta és a következő határozatot hozta:

158/2008. (XII.4.)
Határozat
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének háromnegyed évi
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetésének háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
2.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Kossa Lajos polgármester:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója elkészült, kérem, hogy azt első
olvasatban tárgyalja meg a képviselő-testület.
A koncepció a jövő évre vonatkozóan tartalmazza azokat a kötelező feladatokat, illetve azokat
az intézményi finanszírozásokat, amelyek az idei évben is már a meghozott megszorító
intézkedéseket követően a költségvetésünkben szerepeltek. Mindenki előtt ismert az
önkormányzat nehéz helyzete, ezért a 2009. évnek a stabilizáció évének kell lennie. Részben a
már a képviselő-testület és a község lakossága előtt is ismert problémák miatt, részben pedig
tovább nehezíti az önkormányzat helyzetét az általános gazdasági és pénzügyi válság, amely
többek között az önkormányzatokat, illetve a jövő évi költségvetést fogja érinteni attól
függően, hogy kinek mekkora hitelállománya van.
Látszik, hogy további intézkedések megtételére van szükség, részben a már megszületett
testületi határozatok alapján, részben a képviselő-testület várja azt az átvilágítási anyagot,
amely megjelöli azokat a területeket, ahol a további lépéseket meg kell tenni. Az abban
szerepelő javaslatokat be kell építeni a 2009. évi költségvetésbe. Két igen nehéz pontja van a
jövő évi költségvetésünknek, az egyik a felhalmozódott kifizetetlen számlák rendezése, illetve
a jelenlegi előirányzat szerint 85 millió forintos hiány jelentkezik. A Pénzügyi Bizottsági
ülésen is elmondtam, hogy megítélésem szerint illetve az átvilágítást végző cég szakemberei
szóban elmondott értékelése szerint is, vannak még tartalékok a költségvetésünkben, amelyek
feltárásával a kiadási oldalon újabb csökkentéseket kell elérni. Nem lesz könnyű meghozni a
szükséges döntéseket, de egyetértek azzal, hogy lehet még a költségvetési kiadásokon
csökkenteni. Véleményem szerint vannak még bevételt növelő lehetőségei is az
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önkormányzatnak. A jelenlegi tervezet azokkal a tételekkel számol, amelyek biztosan be
fognak érkezni. A jövő évi megtakarításokat és plusz bevételeket pedig a fennálló
hitelállomány csökkentésére kell fordítani. A koncepció szöveges részében jelenik meg két
nagy volumenű beruházás: az egyik a szennyvízberuházás, a másik a norvég alapos pályázat.
A szennyvízberuházásnál azonos összeg szerepel mind a kiadási, mind a bevételi oldalon, és
így szerepeltettük a norvég alapos pályázat előirányzatát is. Ma kaptam meg a pályázati
anyagot, amely lehetővé teszi az önrész biztosítását a norvég alapú pályázatnál, és amely
szerint az önrészt külső támogatásból tudnánk biztosítani, így a pályázatot meg tudjuk
valósítani.
A problémák ismertek a képviselő-testület előtt, a jövő év csak arról szólhat, hogy az
önkormányzat működését biztosítani tudjuk, a megkezdett beruházásokat befejezzük, és a
hiányunkat, valamint a hitelállományunkat elkezdjük csökkenteni. Emellett jó hír az, hogy
végre elindulhat néhány olyan beruházás is, amely munkahelyeket teremt Abán, és a saját
bevételeink is emelkednek. A tervek szerint elindulhat a reptérfejlesztés és az üvegházas
fejlesztés, amely szintén egy komoly beruházást jelent, valamint a mai napon tárgyaltunk egy
kisebb beruházásról, amely tovább segítheti az önkormányzat bevétel-növekedésének
lehetőségeit. Vannak bíztató jelek ebben a nehéz helyzetben is, bízom benne, hogy az a
jövőkép, amelyet kidolgoztunk, ha nem is az eredeti ütemben, de továbbra is megvalósítható.
Bízom abban is, hogy az elkövetkező időszakban a módosított ütemben ismét kialakulhat a
közmegegyezés a fejlesztéseink kapcsán is.
A létszám-előirányzatban 199 fő szerepel, ez tévesen került be, a helyes adat 177 fő, amely a
háromnegyed éves módosított adatnak felel meg, ez a létszám azonban a már meghozott
testületi döntéseknek megfelelően a költségvetés elfogadásáig még tovább fog csökkenni.
Átadom a szót Takács Viktória pénzügyi osztályvezetőnek, ha kíván még az anyaggal
kapcsolatban valamilyen kiegészítést tenni.
Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
A Művészeti Iskolával kapcsolatban szeretnék egy kiegészítést tenni, amely már a Bizottsági
ülésen is elhangzott, megközelítőleg 100.000,- Ft támogatást kaphatnak még az
önkormányzatoktól, ezzel módosulna a bevételi előirányzatuk.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem az intézményvezetőket, a bizottsági elnököket, hogy a koncepcióval kapcsolatban
mondják el véleményüket, észrevételüket, szóbeli kiegészítésüket tegyék meg.
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója, képviselő:
A koncepciót áttanulmányoztam, illetve részt vettem a bizottsági ülésen is.
Ahogy elhangzott, ez még egy koncepció és a tényleges költségvetés vitája egy későbbi
időpontban lesz. A tegnapi hozzászólásommal ellentétben nem szeretnék számokról beszélni,
inkább alapelveket mondanék, amely szerint elfogadhatatlan a koncepciónak ezen tervezete.
Az Aba Sámuel Általános Iskola működését ez a koncepció az állami normatíván felül nem
támogatja. Úgy gondolom, hogy ez helytelen, és amikor az igazi költségvetés készül, ezt a
koncepciót még egyszer át kell nézni, mivel a másik intézményeket az önkormányzat több 10
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millió Ft-tal támogatja. A másik dolog, amiért elfogadhatatlan ez a hatalmas költségvetés az
az, hogy az egyesületeket, a sportot, a fiatalokat nem támogatja. Tudom, hogy nehéz
helyzetben vagyunk, de úgy gondolom, a sportegyesületeket, ahol a minőségi sport is folyik,
hiszen megyei bajnokságokban is szerepelnek, illetve az utánpótlást és a többi civil
szervezetet, egy jelentős összeggel mindenképpen támogatni kell. A koncepcióban vannak
olyan feladatok, amelyeket az önkormányzat nem kötelezően lát el, plusz feladatként vállalta,
akkor viszont plusz feladatként a sportot is támogatni kell. A harmadik dolog és lehet, hogy
ezzel kellett volna kezdenem, a Hermes Holding által végzett átvilágítás anyaga nincs a
kezünkben.
A meglévő hatalmas és azonnal kifizetendő adósság mellé még bevállalunk 100 millió Ft
újabb adósságot, ha ehhez hozzáadjuk még a kötvénykamatokat, több száz millió Ft-os
kifizetés fog jelentkezni a 2009. évben, amely nagyon nehéz feladat elé állítja az
önkormányzatot. Úgy gondolom, beszélni, tárgyalni kell ezekről a dolgokról, de így ebben a
formában én nem tudom támogatni.
Varga Istvánné óvodavezető, képviselő:
Szeretném elmondani, hogy a nyár folyamán a képviselő-testület határozata alapján egy
csoportot, valamint három és fél álláshelyet megszüntettünk, és ezzel terveztük a 2009-es
évet. Takács Viktória pénzügyi osztályvezetővel részletesen végig mentünk a béreken és a
dologi kiadásokon. A leépítés az önkormányzat számára 16 millió Ft-os megtakarítást jelent.
Arról sajnos országosan és helyileg sem tehetünk, hogy az óvodai normatívákat csökkentette
az állam, illetve lényegesen alacsonyabb szinten fogadta el az Országgyűlés. A dologi
kiadások zömmel a rezsikiadásokra, tehát az intézmény működésére vonatkoznak. Mindent
meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ellátott gyermekek mindent megkapjanak a
nevelők részéről, illetve a szülők támogatásával, akik nemcsak anyagi formában, hanem
munkájukkal is segítettek bennünket. Sajnos szükséges az önkormányzati kiegészítés, mert ha
ezt nem kapjuk meg, akkor lesznek olyan gyerekek, akik egy életre szóló esélyt veszítenek el.
Ennyit szerettem volna elmondani és kérem, hogy az elmondottakat a további tárgyalásokon
is vegye figyelembe a képviselő-testület.
Bor József Dezső képviselő:
Néhány gondolatot szeretnék elmondani a koncepcióval kapcsolatban, bár én nem vagyok
pénzügyi szakember. Elsődleges dolog egy költségvetés elkészítésénél, hogy két nagy tétel
van, a bevételek és kiadások. Itt a nagy többség mindig a kiadások csökkentésével
foglalkozik, de ha megnéznénk a másik oldalt és megpróbálna az önkormányzat úgy
tevékenykedni, hogy a bevételi oldalt növelni tudja, lehetőség lenne azt felhasználni, akkor
nem kellene hol az egyik, hol a másik ujjunkba beleharapni. Az adózási fegyelem terén az idei
évben 10 millió Ft-tal többet tudtunk elérni. Valamennyi bérleti szerződést a jövő évben át
kellene nézni, meg kell vizsgálni, hogy a bérleti díjak hogyan igazodnak a piaci feltételekhez.
Ebben is előre kell lépni, mert biztosan vannak olyan bérleti díjak, amelyek nagyon
alacsonyak és az önkormányzat részére nem nyújtanak megfelelő bevételeket, nem előnyösek.
A harmadik dolog, hogy van az önkormányzatnak egy jelentős ingatlan vagyona. Minden
ingatlant értékesíteni kell, amely az önkormányzatnak bevételt jelent, ha csak 100.000,- Ft-ot,
akkor azzal is élni kell, mert azt az összeget is fel lehet használni a megfelelő helyen.
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Először ezeket az oldalakat próbáljuk erősíteni és olyan embereket bevonni a munkába, akik
ebben segíteni tudnak és ezzel a költségvetésünk egyensúlya is változna egy kicsit.
Az intézmények koncepciójával kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Valóban
van olyan intézmény, amelyet csak a fejkvótával, valamelyiket pedig plusz összegekkel
támogatunk. Valamilyen rendszert kellene kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a
feladatok, amelyeket ebben a nehéz időben is tudunk finanszírozni és fel tudunk vállalni,
melyek azok az oktató-nevelő feladatok, amelyeket fel tud vállalni az intézmény és a plusz
feladatokat pedig el kell osztani, hogy melyik intézmény melyik feladatokat tudja elvégezni,
illetve az önkormányzat finanszírozni.
Oktatási intézményeknél esetleg fizetős szolgáltatásokat lehetne bevezetni, bár ez ma még
szokatlan, de ebbe az irányba is el lehet mozdulni.
Az egyesületek támogatásával kapcsolatban, Aba településen nagyon sok egyesület működik,
úgy érzem, ezeknél az egyesületeknél különbséget kell tenni, melyek azok, amelyek
folyamatosan dolgoznak, sporttal, oktatással, neveléssel foglalkoznak, úgy érzem azok
működését mindenképpen támogatni kell.
Mercsek György Pénzügyi Bizottság elnöke:
Vártam volna, hogy több intézmény is elmondja véleményét a koncepcióval kapcsolatban.
A tegnap esti ülésen foglalkoztunk a koncepcióval, az tárgyalásra alkalmas, de tovább kell
csiszolni. Nagy feladat hárul az intézményvezetőkre, mert ebből a pénzből kell gazdálkodni,
ebből kell az intézményeket működtetni.
Én úgy látom, hogy két-három éven belül nem lesz különösebb változás, a rendelkezésre álló
pénzből kell az adósságállományt és egyebeket rendezni. Polgármester úr említette, hogy a
reptér beruházás elindul, ez nagy öröm, mivel sok éve húzódik a dolog és vártuk, hogy ebből
komoly bevétele lesz az önkormányzatnak. Addig is, míg ez realizálódik, áthidalásképpen
csak az intézményeken belül lehet megoldani azt, hogy működőképesek legyenek és ki
legyenek fizetve a közüzemi számlák.
Az átvilágítással kapcsolatban biztos, hogy lesznek olyan sérelmek, amelyeket nem lesz
egyszerű megoldani, Igazgató úr is említette azokat a dolgokat, amelyek hiányoznak majd.
Megértem, de az intézményvezetőknek is be kell látniuk, hogy most ennyi pénzünk van, ebből
kell gazdálkodni. Azt pedig rövidre kell zárni, hogy az óvoda esetleg a normatíván felül
kapott plusz pénzt. Közös erővel kell áthidalnunk ezt a két-három évet, mert azt tudjuk, hogy
nem lesz könnyű. A 2009-es év Magyarországon mindenkinek nagyon nehéz lesz, úgy az
iparban, mint a mezőgazdaságban, valamint az oktatásban és az egészségügyben. Ezt
tudomásul kell vennünk, hiszen itt élünk. Az intézményvezetőknek kell látni, hogy esetleg
milyen tartalékok vannak, melyek azok a kiadások, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a
működéshez és elhagyhatók. Ez minden intézményre vonatkozik, a polgármesteri hivatalra is.
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója, képviselő:
A tegnapi napon is elmondtam és most is szeretném megerősíteni, hogy nem a másik három
intézmény pénzével akarok foglalkozni, nem akarok egy fillért sem kérni tőlük. Csak azt
kérem, hogy az iskola költségvetése egy biztos, nyugodt működést tegyen lehetővé.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:

6

A tegnapi ülésen nagyon hosszasan foglalkozott az önkormányzat valamennyi bizottsága a
koncepcióval, részletesen megtárgyaltuk és abban maradtunk, hogy az átvilágítást is meg
kellene várni és annak ismeretében egyeztetni még a jövő évi költségvetésünkről, illetve
meghozni azokat a racionalizáló döntéseket, amelyek segítségével a működési, dologi
kiadásainkat vissza tudjuk szorítani. A költségvetési koncepció is tartalmaz erre vonatkozó
javaslatokat. Pl. a készletbeszerzés minimalizálását, béremelést sem terveztünk, 13. havi
illetményt sem terveztünk a dolgozóknak a költségvetési koncepcióban. Az intézmények
költségvetésénél azt javasoltam, hogy a felmerülő költségeket osszuk meg pl: a „Kultúr”
Közösségi Ház és a Gimnázium, valamint az iskola és a művészeti iskola között, úgy ahogy
ezt mi már a Társulással megtettük, tehát a közmű költségeket területarányosan megbontottuk,
annak érdekében, hogy világosan jelentkezzen minden intézmény költségvetésében a
ténylegesen felmerülő dologi költség. Fejlesztésekre, beruházásokra nem terveztünk idén,
legalábbis a költségvetési koncepció szerint. Ahogy az Oktatási Bizottság elnöke is említette,
nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni a bevételek növelésére, úgy mint az adóbevételek
növelésére, például az iparűzési adónál, melynek mértéke jelenleg l,8 %, de ezt a törvény
szerint 2 %-ra fel lehetne emelni. Az iparűzési adóból jelentős bevételünk volt ebben az
évben. Több lépést tettünk idén is az adóhátralékok behajtása érdekében. Nagyon sok
végrehajtási eljárást folytatunk le, amely a gépjárművek esetében a forgalomból való kivonást
jelenti, iparűzési adónál pedig letiltjuk a vállalkozó számlájáról a hátralékot.
Jelentős bevételünk keletkezett ezáltal és azt is látom, hogy az adóellenőrzési tevékenységet
erősíteni kell. Ezen kívül a bérleti díjakat is felül kell vizsgálni és ott is megfelelő emelésekre
lenne szükség.
Kossa Lajos polgármester:
Az elhangzottakkal kapcsolatban csak néhány dologra szeretnék reagálni. Azt hiszem abban
nincs véleménykülönbség közöttünk, hogy az elkészült koncepció egy tervezet, amelybe be
kell építeni az átvilágítási anyagban szereplő javaslatokat, természetesen azokat a
javaslatokat, amelyeket a képviselő-testület el fog fogadni. Az elhangzott véleményekből jól
tükröződik az, hogy miért tud nehezen meghozni döntéseket az önkormányzat, a képviselőtestület, akkor, amikor a kiadásainkat kell csökkenteni. Ennek alapvetően az oka, hogy az
önkormányzat nagyon eladósodott, amelyet az idézett elő, hogy nagyon sok beruházást,
felújítást, fejlesztést elindítottunk az elmúlt években, amelyekhez igaz, hogy nyertünk
pályázati támogatást, de természetesen bizonyos mértékű 10–20–30 %-os önrészt is hozzá
kellett tennie az önkormányzatnak. A másik nagyon fontos oka az, hogy az önkormányzat
valamennyi intézményénél, tehát a polgármesteri hivatalnál és az egyéb intézményeknél is
jelentős létszám növekedés volt az elmúlt években, amelynek természetesen más-más okai
voltak, ráadásul az önkormányzat dolgozói esetében az elmúlt években nemcsak a kötelezően
előírt adható juttatásokat biztosította az önkormányzat mind a közalkalmazottak, mind a
köztisztviselők esetében, hanem több olyan plusz juttatást is biztosított, amely komoly
kiadási tételeket jelentett az önkormányzat számára. A harmadik komoly ok természetesen a
dologi kiadások mértéke, jól látszik a költségvetésből, hogy az idei évben jelentős mértékben
lehetett csökkenteni. A negyedik pedig, hogy azok a bevételek, amelyeket terveztünk, a
beruházások csúszása miatt nem érkeztek be. Vitatkoznék a Jegyző asszonnyal az
adóbevételek kapcsán, mert bár lehet, hogy most örömhír az, hogy az iparűzési adó néhány
millió forinttal magasabb, mint az elmúlt években, de a befolyó iparűzési illetve gépjármű
adó összege elenyésző a költségvetésünkhöz képest és elenyésző hasonló nagyságrendű
települések iparűzési adó bevételeihez képest. Nagyon komoly probléma van ezen a területen,
természetesen ennek az okait is meg kell keresni, amely – véleményem szerint – részben
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abból adódik, hogy nincsenek igazán nagy vállalkozások, beruházások Aba területén, illetve
részben azt is hozzá kell tenni, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete helyi adók
tekintetében is „kímélte a lakosságot”, hiszen nem éltünk külön adók kivetésével azzal az
indokkal, hogy az infrastrukturális fejlesztések esetében az emberek hozzájárulnak a
beruházásokhoz.
Véleményem szerint ezek azok az okok, amelyek az eladósodáshoz vezettek. Legfontosabb
feladatunk ezen folyamatok megállítása, helyre kell állítani a pénzügyi stabilitást addig is,
míg jelentősebb helyi adóbevételeink keletkeznek, hiszen csak ebből származhatnak az
önkormányzatnak plusz forrásai. Ahogy elmondtam már az előző hozzászólásomban is, végre
vannak reális esélyei annak, hogy a beruházásaink elinduljanak, mert a beruházások kapcsán
már az építkezés folyamán is, hiszen itt milliárdos beruházásokról van szó, jelentkezik egy
plusz helyi bevétel. Ezért nagyon fontos, hogy minél előbb elinduljanak ezek a beruházások.
Igazgató úr jelezte, hogy 85 millió forint adóssággal nem lehet nekiindulni egy újabb évnek.
Megerősítem, hogy a koncepcióban nem adósságként szerepel a 85 millió forint, hanem
hiányként, amelyet, ahogy jeleztem, le kell faragni, ennek két módja van: a kiadások
csökkentése, a kiadások csökkentésére fog a Hermes Holding is javaslatokat tenni a
képviselő-testület számára, illetve a bevételek növelése.
A 85 millió forintos hiányt természetesen le kell faragni, de ha levesszük az önkormányzat
hiteleiből adódó kamatköltségeket, akkor gyakorlatilag a hiány már a kamatköltségeink alatt
van, azaz a működésünket biztosítják a bevételeink, a hitelkamatokra azonban még nem
nyújtanak fedezetet. Bor József Dezsővel értek egyet abban, de erről már testületi döntések is
születtek, hogy azokat az ingatlanainkat, amelyekből bevételre számíthatunk, értékesíteni kell
és ha ezeket jól végrehajtjuk, akkor megítélésem szerint nagymértékben csökkenthető az
önkormányzat adósságállománya is, nagymértékben csökkenthető a jelenleg fennálló
kifizetetlen számláknak a száma és gyakorlatilag a jövő éves hiány is további következetes
intézkedésekkel megszüntethető. Kérdés, hogy mindezeket hogyan tudjuk megvalósítani és
ebben már nincs teljes egyetértés közöttünk. Úgy látom, hogy mindenki, aki ennél az asztalnál
ül, nemcsak képviselőként gondolkozik, hanem a saját helyén dolgozik, megpróbálja a saját
intézményének, a saját területének érdekeit – jó értelemben véve – képviselni.
Az elmúlt hónapokban, a tegnapi bizottsági ülésen és a mai ülésen is elhangzottak olyan
elvek, amelyek mentén a költségcsökkentéssel kapcsolaton döntéseket kellene meghoznia a
képviselő-testületnek. A döntések nem lesznek fájdalommentesek, és eddig hiába adott többet
az önkormányzat, mint más önkormányzatok, természetesen, magam és képviselőtársaim is
tisztában vannak azzal, hogy ez nem fog senkit vigasztalni és ráadásul tényleg egy olyan
pénzügyi gazdasági helyzetben van az egész ország, amely valamennyi család, így az abai
családok megélhetését is jelentősen meg fogja nehezíteni a 2009. évben.
Igazgató úr felvetésére reagálva, amely szerint a normatíva szerinti működtetés irányába
próbál elmozdulni, szeretném hangsúlyozni, nem arról van szó, hogy vegyünk el másoktól, de
az viszont egyértelműen látszik a koncepcióból, hogy hozzátenni ehhez a költségvetéshez
működési oldalon nem nagyon fogunk tudni, inkább még további megszorító intézkedésekre
lesz szükség. Az elmúlt hónapokban és tegnap a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a
normatívákat ilyen értelemben nem szabad figyelembe venni, illetve nem tartom jónak, így ez
teljesen félre viszi az önkormányzati működés alapelveit. Az önkormányzati törvény a
következőképpen rendelkezik a normatív támogatásokról, és azt hiszem, hogy ez fontos a
képviselő-testület számára: a normatív költségvetési támogatás egy nagyon fontos
önkormányzati bevétel, és a törvény szerint: „Az Országgyűlés normatív költségvetési
hozzájárulást állapít meg a települések lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi
ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók alapján. A központi költségvetésben meghatározott
összeg felhasználásra vonatkozó kötöttség nélkül, közvetlenül megilleti a helyi
önkormányzatokat, illetőleg a törvény által meghatározott körben a feladatot ellátó
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önkormányzatot. A normatív központi hozzájárulás nem feladatot és nem intézményt
finanszíroz, hanem csupán a központi támogatás elosztásának az eszköze.” Jómagam is
többször ezt hangsúlyoztam, amikor ez a kérdés felvetődött, hogy az önkormányzati
bevételeknek csak egy része a normatív támogatás, hiszen vannak saját bevételeink, vannak
személyi jövedelemadóból visszaosztott bevételek, és az önkormányzat a helyben felmerülő
igények, feladatok alapján állapítja meg az éves költségvetését. A tegnapi bizottsági ülésen is
elmondtam, kérem a képviselő-testületet, hogy akkor, amikor majd ebben a kérdésben dönt,
akkor tartsa szem előtt azt az alapelvet, amelynek mentén hosszú éveken keresztül dolgoztunk
és ennek a lényege az volt, hogy kialakítottunk egy olyan alapfokú oktatás-nevelési rendszert
Abán az óvodától az általános iskoláig, mely úgy gondolom, példaértékű és színvonalának
megőrzése kiemelt feladatunk. Mindez az óvoda, az iskola és a művészeti alapiskola nagyon
szoros együttműködésével valósulhatott meg, amelyet mindannyian mintaértékűnek és modell
értékűnek tartottunk és azt hiszem, még ma is azt mondhatjuk, hogy ez egy példaértékű és
modellértékű együttműködés a három intézmény között. S mindegyik intézménynek nagyon
sajátos szerepe van a személyiségfejlesztésben. Nem véletlenül hangsúlyozom a
személyiségfejlesztést, illetve nem véletlenül nemcsak oktatási rendszerről, hanem oktatásinevelési rendszerről beszélek. Azt hiszem, hogy ebben is teljes mértékű egyetértés volt az
elmúlt években, és biztos vagyok abban, hogy van ma is. Ez az oktatási-nevelési rendszer
nagyon fontos Aba jövője szempontjából, valóban 3 éves kortól 14 éves korig gyakorlatilag
eldől, hogy az abai gyermekek milyen felnőttekké válnak, részben hogyan
készítjük fel őket a középfokú oktatásra. Megítélésem szerint az abai oktatási-nevelési
rendszernek egy nagyon fontos, egyedi sajátossága, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a
gyermekek személyiségfejlődésére, arra, hogy minél teljesebb személyiségű felnőttekké
tudjanak válni. Amikor majd költségeket kell csökkentenünk, kérem, hogy akkor is ezt a
szemléletet próbáljuk követni, illetve ennek mentén próbáljon meg a képviselő-testület
döntéseket hozni, ugyanis megítélésem szerint, ez a három intézmény így, egységben tudja
képviselni azokat a nagyon fontos elveket, amelyeket közösen határoztunk el. A gimnázium is
egy szerves kiegészítése ezen szemléletnek középfokon, de a gimnáziumot azért nem
említeném most, mert arról volt szó, hogy a gimnázium alapítványi támogatásokon keresztül
kívánja kiegészíteni azt az állami normatívát, amelyet a település kap és ezt a képviselőtestület meg is fogalmazta illetve magam is úgy tartom, hogy a gimnáziumnak legyenek olyan
plusz forrásai, amelyek a falu teherviselő képességét jelentősen csökkenteni fogják.
Vita, azt hiszem, nincs közöttünk abban, hogy ez a koncepció nem egy végleges anyag, sőt
ennek a koncepciónak a mentén kell még nagyon súlyos és fontos döntéseket meghozni az
elkövetkező hetekben. Megítélésem szerint, január végéig már rendelkeznünk kell olyan
információkkal és pontos adatokkal, amelyek a jövő évi költségvetésünket meghatározzák, s
amelynek a mentén a jelentős hiányunk is csökkenthető. Egyébként a hiányhoz hozzá
szeretném tenni, hogy bár nagynak tűnik ez a hiány, ismerve több település, önkormányzat
költségvetését, a jelenlegi helyzetben hasonló nagyságrendű hiányokkal küszködik szinte
valamennyi önkormányzat. Tehát nemcsak Aba áll nehéz feladat előtt, hanem gyakorlatilag
szinte valamennyi magyarországi önkormányzat előtt. Az abai helyzet annyiban speciális,
hogy vannak kifizetetlen számláink, amelyeket természetesen rendeznünk kell, hogy jelentős
mértékű hitelállománnyal küzdünk, de annyiban speciális is, hogy rendelkezünk olyan
ingatlanokkal is, melyeket értékesíteni tudunk, illetve, bár nem úgy sikerültek a
vállalkozásaink, ahogy azt elterveztük annak idején, amikor az önkormányzati cégeinket
létrehoztuk, de az önkormányzati cégeken keresztül, illetve a cégekkel tervezett
fejlesztésekben is vannak olyan lehetőségek Aba Önkormányzata számára, amelyek
hozhatnak plusz bevételi forrásokat. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a következő két
év nem lesz nagyon nehéz Aba számára.
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Németh László képviselő:
Két dolgot szeretnék említeni. A magam részéről nem értek egyet ezzel a koncepcióval.
Jegyző asszony említette az iparűzési adót. Úgy gondolom, hogy nem emelni kellene, hanem
inkább esetleg csökkenteni, hogy ezáltal most már tényleg munkahelyteremtő beruházások
jöjjenek Abára, amelyek iparűzési adót fizetnek, nyilván ha többen lesznek, az alacsonyabb
iparűzési adó is többet fog jelenteni.
A másik dolog pedig az, és ezt már előttem több képviselőtársam is említette, hogy a civil
szervezeteket mindenképpen támogatni kell, tehát meg kell találni azt a lehetőséget, hogy
honnan vegyünk el ahhoz, hogy a jelentős civil szervezeteket az önkormányzat valamilyen
formában támogatni tudja, annak érdekében, hogy a civil szféra is boldogulni tudjon ebben a
nehéz helyzetben.
Én is úgy látom, hogy az önkormányzat kiadásait jelentős mértékben csökkenteni kell, és
örülök annak, hogy Polgármester úr nem látja olyan nagynak a hiányt. Úgy érzem, hogy mivel
vannak hiteleink is, a hiány elég jelentős. Fel kellene gyorsítani az ingatlaneladást, hiszen
tudjuk, hogy május óta beszélünk róla, és eddig egy ingatlant tudtunk értékesíteni. Meg
kellene nézni, hogy mi az oka annak, hogy ez a folyamat nem gyorsul a megfelelő ütemre.
Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ezeket az intézkedéseket már meg kellett volna
hoznunk. Nekünk már volt hat-hét hónapunk arra, hogy cselekedjünk, és akkor talán kicsit
kedvezőbb lenne az év fordulója, kisebb hiánnyal lépnénk át a 2009. évbe. Mindenképpen azt
szeretném kérni a hivataltól, a képviselő-testülettől, hogy felelőssebben és fegyelmezettebben
bánjunk ezekkel a pénzekkel, mert nem tudom elképzelni, hogy például a magánszférában ez
előfordulhatna., Nyomatékosan kérem, hogy annyit költsünk, amennyi bevételünk van.
Nyilván egy-két alkalommal meg lehet tenni, hogy hitelből gazdálkodunk, de ez a
végtelenségig nem megy, mert most látjuk ennek a kárát, amikor a kamatokat fizetni kell és
még hol van a tőke, amelyet majd vissza kell fizetni.
Mindenképpen azt szeretném kérni tehát, hogy a munka színvonalát javítsuk ezen a téren és
fel kell gyorsulni. Úgy érzem, hogy nagyon lassan mennek az ügyek, hiszen arról volt szó,
hogy az átvilágítás október 31-re elkészül, és ma már december eleje van, de még mindig nem
láttunk belőle semmit. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm a véleményt, a helyi iparűzési adóval kapcsolatban nem véletlenül mondtam, hogy
más településekhez képest igen minimális az az iparűzési adó, amely az önkormányzathoz
befolyik, amelynek biztosan megvannak az okai, és többoldalú ez a kérdés. Ahogy mondtam,
azt is kell vizsgálni, hogy valóban reális mértékűek e azok az adók, amelyek az
önkormányzathoz befolynak.
Civil szervezetek kapcsán szeretném elmondani, hogy a hétvégén voltam egy fúvós koncerten
Pusztavámon, s megdöbbentett egy adat. A pusztavámi fúvószenekar ugyanis, amely
egyesületként működik néhány éve, a személyi jövedelemadóból származó 1 %-okból több
mint 2 millió forintot kapott az idei évben. Abán az Aba Közalapítvány például mindösszesen
300.000-400.000,- Ft körüli összegeket kap éves szinten az 1 %-okból. Ez a nehéz helyzet,
mely részben abból is adódik, hogy Abán az önkormányzat vállalt fel sok mindent és mintha
ez el is kényelmesítette volna az embereket, civil szervezetek esetében is van több olyan
tartalék, amellyel élni lehet. Ha Pusztavámon 2 millió forint az adó egy százalékából csak a
fúvós zenekar számára befolyó bevétel, akkor úgy gondolom, hogy ennek Aba esetében is
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milliós nagyságrendűnek kellene lennie. Tehát van jó pár olyan lehetőség, amelyeket ki
kellene használnunk a jövőben annak érdekében, hogy a civil szervezetek is tovább tudjanak
működni és az önkormányzat költségvetését is tehermentesíteni tudjuk.
Az intézkedések kapcsán teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az átvilágító cég által
megteendő javaslatok nagy részével a képviselő-testület is tisztában van. Ezért mondtam azt,
hogy megítélésem szerint azért nem történt az elmúlt hónapokban további lépés, mert amikor
további megszorító intézkedéseket kell hozni, a saját területén igazából senki sem mer ebbe
bátran belevágni. Viszont ez így nem fog menni, hogy mindig a másiktól próbálunk
költségcsökkentést elvárni. Minden területen kell lépéseket tenni, ezért mondtam, hogy
vannak elvek, amelyeket figyelembe kell venni, mert ha most rossz elvek mentén fogunk
további költségcsökkentéseket végrehajtani, akkor a helyzetet tovább fogjuk súlyosbítani. Ha
jó elvek mentén próbálunk meg költségeket csökkenteni, akkor előbb-utóbb el fogunk jutni
ahhoz az eredményhez, ahova el szerettünk volna jutni. A megtorpanásnak egy oka van, a
képviselő-testület éveken keresztül túlköltekezett és a jelenlegi helyzetben ezt nem lehet
tovább folytatni, mert nem érkeztek meg azok a bevételeink, amelyekkel számoltunk. A 2009.
évben részben a megnehezedett körülmények miatt, részben pedig azért, mert az eladósodás
határán is túl vagyunk már, a hiányt már nem lehet tovább növelni, következetes lépésekre
van szükség.
Jegyző asszonnyal is többször beszéltünk már arról, hogy a polgármesteri hivatalról - az
önkormányzati ügyeket érintően - nincs pozitív véleménye a képviselő-testületnek, amelynek
több oka is van, ezekről szintén beszéltünk már az elmúlt időszakban. Azzal is egyetértek,
hogy példát kell mutatni, el kell kezdeni, ezért szó volt arról is, hogy a hivatalban is további
átszervezésekre, további lépések megtételére van szükség, de példamutatással minden
területen meg kell ezt tennünk. Főként azért kell megtennünk ezeket a lépéseket, mert a
bevételi oldalon valóban számítunk a lakosság, a vállalkozók támogatására a következő
évben. Komoly terhek fognak jelentkezni, és amikor a képviselő-testület az átvilágítást
megtárgyalja, abból látszani fog, hogy milyen folyamatok vezettek az eladósodáshoz.
Természetesen annak az időszaknak voltak pozitív hozadékai is, de ez ma már senkit nem
érdekel, van egy súlyos helyzet, ezen túl kell lépni. Viszont úgy gondolom, hogy az
önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottakkal, köztisztviselőkkel most valóban azért kell
együtt tennünk, hogy az önkormányzat ebből a nehéz helyzetből kikerüljön. Sokáig tudtunk
plusz juttatásokat adni, most azonban azért kell küzdenünk, hogy a következő évben az
álláshelyek megmaradjanak és ha volt is oka a képviselő-testületnek a létszámok emelésére, a
jelenlegi költségvetésünk ezt nem bírja el, tehát ha nehéz is lesz, további
létszámcsökkentéseket kell végrehajtani minden területen. Azt hiszem, hogy ebben nincs vita
köztünk, a vita részben abban van, hogy mi vezetett a kialakult helyzethez, erre szerintem az
átvilágítási anyag választ fog adni, illetve abból, hogy milyen módon csökkentsük tovább a
kiadásainkat, a bevételeinket pedig jó lenne növelni, ehhez további lépésekre van szükség.
Horváth István képviselő:
Egy pár gondolattal, úgy érzem, csatlakoznom kell ehhez a napirendhez. Szerencsére csak
koncepciót tárgyalunk a mai napon, mert ebből elfogadott költségvetés biztosan nem lenne és
Kasó úrral, illetve a többiekkel is teljes mértékben egyetértek, ez a koncepció úgy ahogy van
elfogadhatatlan. Mégis el kell fogadnunk, mert a határozati javaslatban az szerepel, hogy
plgármester úr feladatul kapja, hogy a január végén esedékes – már a költségvetést tárgyaló –
ülésünkre készítsen javaslatot arról, hogy végeredményben el tudjuk fogadni ezt a
költségvetést. Szerencsére több év után egy olyan koncepciót kaptunk, amelyben csak a
működésre vonatkozó adatok szerepelnek, nincsenek benne a fejlesztésre vonatkozó,
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esetenként milliárdos nagyságrendű dolgok, amelyek bizonyos fokon áttekinthetetlenné tették
számunkra a költségvetést, a költségvetés helyzetét. Ebből a koncepcióból mindenki azonnal
láthatja, hogy csak a működési adatokat, bevételeket, kiadásokat tartalmazza, ez a
költségvetés, és most elnézést kérek, mínusz 85 millió forintot mutat. Elképesztőnek tartom
azt, hogy ezt ideterjesztik elénk, anélkül, hogy megmondanák, hogy melyek azok a főbb
eszközök, amelyekkel ezt a költségvetést nullára kell hozni, mert az biztos, hogy nem
engedhetjük meg, hogy a felhalmozott adósságállomány tovább nőjön, azt hiszem, ezt
mindenki tudja. Jó lenne, ha mindenki tisztában lenne azzal a helyzettel, amiben vagyunk,
nem azt kell nézni most már, hogy az egyik vagy másik intézmény mit kapott, mert itt senki
nem fog semmit kapni, sőt! Természetesen valamiből valahogyan fognak kapni, mert vannak
intézmények, amelyek önkormányzati támogatás nélkül nem fognak működni, de további igen
súlyos költségtakarékossági intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ebből egy elfogadható
költségvetés kerekedjen ki. Annak ellenére mondom ezt, hogy rendkívül sajnálom az
intézményeket, az intézményvezetőket, az ott dolgozókat, hiszen az iskolánál – ha igazak a
számok – a jövő évre vonatkozó normatívák alapján 21 millió forinttal, az óvodánál 16 millió
forinttal már kevesebb a költségvetési összegük, mint a tavalyi évi volt. Nagyon szomorúnak
tartom azt is, hogy a képviselő-testület egyes tagjainak javaslatára májusban elfogadtunk egy
költségcsökkentési javaslatot, amelyre azt mondtuk, hogy fél év után továbbvisszük és várjuk
a hivataltól, a vezetőitől a további javaslatokat, erre mind a mai napig nem került sor, annak
ellenére, hogy tudjuk, további intézkedéseket kellett volna hozni. Ezeket most meg kell tenni.
Ilyen szempontból nagyon nehéz helyzet vár minden intézményre, és nagyon-nagyon
körültekintően kell eljárni. Azt hiszem, főként akkor, amikor majd meghatározásra kerülnek,
természetesen elsősorban a hivatal vezetőivel folytatott tárgyalások során, hogy melyek azok
célok, feladatok, amelyeket meg kell tartani, és el kell látni. Nyilvánvaló ebben azok tudnak
nagyobb mértékben részt venni és értelmes javaslatokat adni, akiknek ez a szakmájuk és
ebben dolgoznak, ez egy elkerülhetetlen feladat lesz.
Még egy dolog, szerencsés lenne végre tényleg szembenézni a helyzettel, és ha a hivatal
vezetését, az önkormányzat vezetését nézem, azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban
erre képtelen volt. Igen is meg kellett volna az embereknek mondani, hogy milyen helyzetben
vagyunk, a civil támogatások és egyebek terén is. Tudomásul kell venni, hogy gyakorlatilag
egyetlen fillérünk sincs, látjuk ezt a 85 millió forint hiányt, tudjuk, hogy ez nem mehet
tovább. A sport és különböző területeken az embereket meg kell nyerni arra, hogy erre
áldozzanak, ha igény, szükség van ezen tevékenységre, akkor tartsák fenn, erre vannak jelek
is egyébként, csak egyértelművé és világossá kell tenni. Nagyon durva dolgot mondok, itt van
az orvosi ügyelet, ha jól emlékszem 80,- Ft havonta fejenként az az összeg, amellyel hozzá
kellene járulni, lehet, hogy azt kell mondani, mindenki fizessen 100,- Ft-ot a jövőben, mert
akkor lesz orvosi ügyelet, ugyanis lehet, hogy az önkormányzat nem tudja kifizetni, ami
sajnos nem rajta fog múlni, hogy minden kötelezettségének eleget tudjon tenni. Azt hiszem,
hogy ez a valóság, ezért merem elmondani és nem másért. Úgy érzem, hogy nem mellé
beszélek, és ilyen hangvételű beszédre és megnyilvánulásra is szükség van az elkövetkező és
szükség lett volna az elmúlt időszakban. Nagyon rövid idő van január végéig, vagy ameddig
el kell fogadni a költségvetést. Nagyon fontos, hogy azok a konkrét intézkedések, javaslatok,
amelyek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy pár év alatt a nagyon nehéz banki,
finanszírozási, pénzügyi helyzeten is enyhíteni tudjunk, meghatározásra kerüljenek.
Amelyeket én ismerek, inkább nem minősítem, hogy az jó vagy nem jó, elég vagy nem elég,
várjuk meg, amíg a költségvetést tárgyaljuk. Sajnos ilyen nehéz gondolatokkal
tanulmányoztam át az egész koncepciót és nézek az egész jövő év elébe.
Azt hiszem, mind a Magisztrátus, mind a Civil fórum esetében, tényhelyzet mentén kell
megszervezni a munkát, a tevékenységet, meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a
jövőben támogatni kívánunk, különösen a sport, egyesületi élet területén. Az óvodát nagyon
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fontos dolognak tartom, minél kevesebb helyen történjen törés, visszalépés az ellátásban,
illetve személyi és anyagi dolgokat is érinthet, és érinteni is fog, de törekedni kell arra, hogy
minimális legyen, valamilyen módon megtalálni a lehetőséget arra, hogy ezeket a kiemelt
célokat, feladatokat, amelyeket felvállaltunk és magunkénak tekintettünk, támogathassuk, és
minél kisebb legyen a visszalépés.
Ilyen nehéz gondolatokkal jöttem erre az ülésre, meg ehhez a napirendhez, kíváncsian várom,
hogy a költségvetés tárgyalásakor melyek lesznek azok az eszközök, lehetőségek, amelyekkel
enyhíteni tudunk ezen a helyzeten, amelyben most vagyunk.
Kossa Lajos polgármester:
Nem első eset, amikor Horvát István képviselőtársamtól ilyen kritikát kapunk. Úgy érzem,
most már figyelmeztetnem kell képviselőtársaimat, főleg azokat, akik olyan dolgokat
fogalmaznak meg, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, A koncepció valóban csak a
működési kiadásokat tartalmazza, de nem azért, mert ezzel most tiszta képet szerettünk volna
adni, hanem azért, mert erre van lehetősége a jövő évben az abai önkormányzatnak.
Igaz, hogy milliárdos beruházások is szerepeltek az előző éves költségvetésekben, de
természetesen szerepeltek 10 millió forintos beruházások is, emellett elkülönítve szerepeltek a
működésre vonatkozó kiadásaink, bevételeink, és szerepeltek a felvett hitelek is. Bízom
abban, hogy emlékeznek erre képviselőtársaim is, de ha valaki mégsem emlékszik erre,
természetesen a jegyzőkönyvek a hivatalban rendelkezésre állnak, illetve a jegyzőkönyvek
mögött ott vannak azok az előterjesztések, amelyeket a képviselőtársaim kézhez kaptak. A
Hermes Holding anyaga mellett – úgy gondolom – majd ezeket is mindenkinek fel kellene
eleveníteni. Elindult egy olyan folyamat, mely szerint a képviselők nem tudtak dolgokról, a
képviselő-testület nem megfelelően volt tájékoztatva az elmúlt időszakban. Természetesen, ha
volt ilyen, annak a konzekvenciáit is le kell vonni. Összességében azonban az, hogy a
hitelállományunk évről évre nőtt, az, hogy milyen beruházásokat és miért indítottunk el és ez
milyen hatással járt, az, hogy az intézményeinkben milyen plusz feladatot vállaltunk fel és
ennek milyen költségvetési kihatása volt, az, hogy ennek milyen következményei lesznek, ha
a bevételeink nem fognak időben befolyni, ezzel képviselőtársaim tisztában voltak. De ez
nemcsak képviselőtársaimra igaz, hanem valamennyi költségvetési évben, amikor erről
tárgyaltunk, tájékoztattuk a lakosságot is, és ez szinte 1996 óta igaz az abai önkormányzat
működésére. 1996-ban a Bokros-csomag hatására kellett komoly megszorító intézkedéseket
hoznunk, többek között akkor kellett bezárnunk az óvoda, illetve nem kellett, hanem úgy
döntött a testület, hogy bezárja az óvoda konyháját, mert a Fórum Étteremben az iskola és
óvoda konyháját összevonva hatékonyabban lehet működtetni. Bizonyára mindenki emlékszik
arra is, hogy az akkor meghozott intézkedéseink is milyen komoly ellenállásba ütköztek és
milyen hosszú időnek kellett eltelnie, amíg ez a helyzet megnyugtatóan rendeződött. 1996-ban
vett fel először az önkormányzat hitelt, amelyet mi úgy neveztük, hogy az előremenekülés
stratégiája. 1999-ben pedig a repülőtér-fejlesztés kapcsán, illetve a megyei területrendezési
tervben megfogalmazott szakmai és politikai állásfoglalás alapján döntött a testület amellett,
hogy a várossá válás irányába elindul. Ezt is csak azért szeretném hangsúlyozni, mert az
utóbbi időben már többször felmerült, hogy erőltettünk valamit, amelynek semmi alapja nem
volt. Nem önmagunkért szerettünk volna várossá válni és nem is Aba találta ki. Külső
tényezők hatására döntött a testület annak idején – a település közösségét is megkérdezve – és
ennek volt egy stratégiája, amelynek mentén dolgoztunk. Egyébként, ha a reptérberuházás
nem késik két évet a pereknek köszönhetően, megítélésem szerint nem ülünk ma itt és nem
erről tárgyalunk. Természetesen most már utólag azt kell mondani, valóban túlköltekeztünk és
ennek nagyon komoly következményei vannak az önkormányzat számára. De arról beszélni,
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hogy nem megalapozott, félretájékoztató jellegű költségvetések készültek, én ezt nem
mondanám. Természetesen voltak hibái az elmúlt évek költségvetéseinek, de azzal
mindenkinek tisztában kellett lennie, hogy az önkormányzat jelentős hitelállománnyal
rendelkezik, azzal is mindenki tisztában volt, hogy a fejlesztéseink, beruházásaink kapcsán az
első időben rövidtávú hitelekkel tudtuk az önrészt biztosítani, és amikor a kötvénnyel
kiváltottuk, akkor vált ebből egy hosszú távú hitel. Azt is tudja mindenki, hogy az
önkormányzat belevágott egy olyan vállalkozásba, amely sajnos nem úgy sikerült, ahogy a
képviselő-testület azt elképzelte, és ez nagyon komoly kiadási hatással van az önkormányzat
működésére. Mindenki tud róla, hogy mi történt, készült arról a tevékenységről is egy
átvilágító anyag. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek történéseiről ennél sokkal
komplexebben kellene beszélnünk, mint ahogy ez az elmúlt hetekben hónapokban történt, és
ahogy Horvát István képviselőtársam már nem először fogalmazza meg az ilyen irányú
észrevételeit a testületi ülésen. A koncepció kapcsán teljesen egyértelmű, nem tudunk többet
leírni. A koncepció kiadásai kapcsán jó néhányan itt ülnek ennél az asztalnál, akik a kiadási
oldal csökkentésében közre tudnak működni, ennyire vagyunk képesek, és itt nem a
polgármestert, nem az önkormányzat vezetését kell egy személyben ezért elmarasztalni,
szerintem a képviselő-testület ugyanúgy tehetetlen, az intézményvezetők ugyanúgy
tehetetlenek és senki nem akar semmilyen intézkedést meghozni. De ugyanígy folytathatnám,
nem 100,- Ft-ot kell az emberektől beszedni az orvosi ügyeletre, mert erre nincs lehetősége az
önkormányzatnak, arra viszont volt lehetősége és lenne lehetősége, hogy további helyi adókat
vessen ki. Fel kell vállalni ennek a felelősségét. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy
az elmúlt évek közhangulata milyen volt Abán. Minden beruházást követeltek az
önkormányzattól, de hiába hajtottunk végre a környezetünkhöz képest nagyon sok beruházást,
fejlesztést, felújítást, elégedett volt a falu? Nem volt elégedett. Elégedett volt a képviselőtestület jelentős része? Nem volt elégedett. Mindig az volt a probléma, hogy bizonyos
beruházásokat még miért nem tudtunk végrehajtani. Valaki figyelte eközben azokat a
folyamatokat, amelyek felé mentünk? Jómagam figyeltem, de nem volt erő megállítani, illetve
bíztam abban, hogy azok a fejlesztéseink, amelyek a bevételi oldalról majd biztosítani fogják
a forrásokat a hitel megszüntetéséhez, megtörténnek. Mindenki előtt ismertek, hogy a
beruházásaink miért csúsznak. Tényleg felelősségteljes gondolkodást kérek mindenkitől, mert
most néhány alkalommal már azt látom, hogy nem ebbe az irányba megyünk. Elmondtam azt
is az elmúlt hónapokban, azt hiszem nem egyszer, falugyűlésen is, előtte is, képviselőtársaim
előtt, máshol is, hogy felelősséget, amely a polgármester felelőssége és természetesen a
kialakult helyzetért a falu első emberének a felelőssége, vállalom. Emellett, ha kialakult egy
válság, az arra is jó, még ha nagyon nehéz helyzet is van, hogy láthassuk, ez a struktúra,
amely Abán kialakult nem jó. Miért nem jó? Azért, mert sokat költöttünk. Miért költöttünk
sokat? Valaki a saját területén felelősen végiggondolta, hogy van-e elég pénz? Azt azért
mindenkinek látni kellett, hogy minden évben újabb és újabb hiteleket kellett felvennünk. Ha
nem, akkor legalább most hozzuk meg azokat a szükséges döntéseket és valóban olyan
struktúra mentén, amely nem áldoz fel mindent. Lesz-e egyáltalán jövőkép, vagy pedig
tényleg abba az irányba megyünk el, hogy mindenki a saját érdeke mentén próbálja a saját
várát védeni és mi szimpatikus, mi nem szimpatikus, annak a mentén próbálunk költségeket
csökkenteni. Ezért nem tudtunk a fél év alatt semmit csinálni, mert nem volt elegendő
elhatározás senkiben. Az a levél, amelyet a képviselő-társaim októberben megkaptak, 90 %ában azt az előterjesztést tartalmazta, amely az önkormányzat likviditási helyzetéről szólt és
amelyet augusztusban készített Takács Viktória pénzügyi osztályvezető, és jómagam
terjesztettem be a képviselő-testület elé. Abban az előterjesztésben szerepelt, hogy
szeptember 15-ig további megszorító intézkedéseket kell hoznia a képviselő-testületnek, ezért
a polgármester és a jegyző volt a felelős. A testület akkor ezt elvetette, úgy döntött, hogy
előbb készüljön el az átvilágítási anyag és inkább annak a mentén kíván dönteni. Mindenkitől
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azt kérném, hogy egy kicsit a saját felelősségét, ha nem is ismeri el, de gondolkozzon el rajta,
és ha egymásra mutogatunk ebben a helyzetben, abból sok jó nem fog születni és főleg nem
ilyen módon.
A főbb eszközök egyébként, hogy milyen módon lehet csökkenteni a hiányt, szerepelnek a
koncepció előterjesztésében, s azt pedig szóban egészítettem ki, hogy jómagam is úgy
gondolom, a Hermes Holding anyagában szereplő javaslatokat be kell építeni majd a
költségvetésbe. A 85 millió Ft-os hiány, még egyszer hangsúlyozom, nem további adósság, de
teljesen egyértelmű, hogy ezt a hiányt le kell faragni. Erre fog javaslatokat tenni a Hermes
Holding, de részben tudja mindenki, hogy milyen intézkedéseket kell meghoznunk.
A májusi létszámleépítéssel kapcsolatban – ha mi felelős önkormányzati vezetők vagyunk –
még egyszer hangsúlyozni szeretném, úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben, az
önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak egy csónakban eveznek. Ebben
a helyzetben sajnos nem maradt más, és ha most megpróbálunk népszerűek lenni, és
sajnálatunkat fejezzük ki ennél az asztalnál, hogy el kellett két-három embert küldeni
tavasszal, akkor erre azt mondom, hogy valóban majd a Hermes Holding anyaga alapján
értékeljük a folyamatokat. Amikor az elmúlt években létszámot növeltünk folyamatosan és
nem kis mértékben nőttek a létszámok az intézményeinknél, illetve felvállaltunk plusz
feladatokat, olyan plusz juttatásokat adtunk a dolgozóknak, amelyeket más
önkormányzatoknál nem kaptak és hasonló nagyságrendű önkormányzatokról beszélek, mint
Aba, ha ezt erőn felül tettük, akkor az a tisztességes magatartás, ha ebben az esetben
megértést kérünk a dolgozóktól. Az is igaz, hogy a 2008. évi költségvetési tervünk nem volt
megalapozott, és ezért bekerültek olyan költségvetési tételek is, akár a juttatások kapcsán,
amelyeket nem tudtunk időben kifizetni a dolgozóknak. Egyébként, ha normálisan készül el a
2008. évi költségvetés, s arról már beszéltünk, hogy mért így készült és mi történt, akkor több
juttatást már ebben az évben sem kellett volna adnia a képviselő-testületnek. Azok a
juttatások, amelyeket beterveztünk, gyakorlatilag olyan plusz juttatások, amelyeket még meg
fognak kapni a dolgozók, de ha ebben nem tudunk felelősségteljesen leülni intézményi szinten
is, akkor nem tudunk további feladatokat felvállalni. Szeretném mindenki figyelmét egy kicsit
odairányítani, hogy ez a helyzet nemcsak Abára jellemző, tehát azt, hogy az iskolákban,
óvodákban, intézményekben, polgármesteri hivatalokban mi lesz 2009-ben – függetlenül
attól, hogy van-e hitelállománya vagy nincs az önkormányzatnak – mindenhol ilyen lépéseket
kell megtenni, mint nálunk. Tényleg azt kérem, ha változtatnunk kell, akkor vállaljuk fel, de
ne olyan javaslatokat tegyünk le, amelyről úgy gondoljuk, hogy azokkal a saját
népszerűségünket meg tudjuk tartani. A felelősségemet jómagam elismertem, természetesen
amíg tudok, segítek a folyamatokon, és úgy gondolom, hogy kell is segítenünk és nincs
minden veszve, de ha most a konfliktusokat szítjuk azáltal, hogy ebben a nehéz helyzetben,
amelyben vagyunk, tovább gerjesztjük, hogy hol és mit kellene csinálni, és nem megalapozott
javaslatokkal jövünk elő, akkor a helyzeten nem fogunk segíteni.
A bevételek növelése segíthetné Abát. Amikor futott a szekér és jól ment minden, jutott
mindenre, igaz, hogy nem volt rá elegendő pénz, de jutott mindenre, akkor természetesen
mindenki elégedett volt, és mindenki örült, Abának jó híre volt, hogy milyen nagy egyetértés
van. Amikor év elején kiderült, hogy baj van, akkor a képviselő-testület is azt mondta, hogy
egységesen húzzuk ki a szekeret a kátyúból. Ma már nem itt tartunk, és hogy miért,
természetesen ezen lehet vitatkozni, de ha egyszer már elindult egy folyamat, én arra kérek
mindenkit, hogy most mutassunk példát abban is, hogy ismét tudunk egy szekéren ülni és
értelmes, normális emberekként tudunk beszélni egymással, meghallgatjuk egymás érveit és
annak a mentén hozunk meg súlyos döntéseket. Mert az igazi próbatétel ez, hogy ebből a
nehéz helyzetből egyetértve tud-e a falu kijutni, és nem úgy egyetértve, hogy most elfogadjuk
a másik véleményét elvtelenül, hanem tudunk-e egymásra hallgatni és odafigyelni, mert én
sokszor most már úgy érzem, hogy nem is akarunk egymásra odafigyelni, hanem más-más

15

csapásirány mentén mondjuk a saját véleményünket. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy
igenis fent kell kezdeni, példát kell mutatni. Az is igaz, hogy késlekedtünk, az is igaz, hogy a
késlekedésben benne van a jómagam felelőssége is, de azt is kell érzékelni mindenkinek, hogy
a késlekedés azért van, mert nem meri senki meghozni azokat a döntéseket alapvetően,
amelyeket meg kell hozni.
Ha most mindenki azt mondja, hogy az átvilágítást várjuk meg, illetve azt mondjuk, hogy ezt
egy olyan külső cég adja, amely kívülről látja a tevékenységünket, és ezek jelenthetik a
megoldást, akkor tényleg bízom abban, hogy az átvilágítási anyag javaslatait komolyan fogjuk
venni, és akik 12-en itt fogunk ülni, illetve azok is, akik nem ülnek itt, azok is azt fogják
mondani, hogy ezt végre kell hajtani. Ha abban konszenzus lesz, akkor lesz megoldás a
helyzetre is. Az a baj, ilyenkor hiába mondjuk el, hogy az elmúlt évben erre és erre többet
költöttünk és ez jó volt, valóban jó volt, de ebben a helyzetben ez senkit nem vigasztal. Éppen
ezért nagyon fájdalmas ez a helyzet, főleg akkor, amikor a külső környezet sem kedvez és
további negatív hatások fogják érni az embereket.
Horváth István képviselő:
Szeretnék polgármester úr által elmondottakra röviden reagálni. Nem hiszem azt, hogy
bármelyik képviselőtársamat, amikor véleményt nyilvánít, vagy hozzászól, rossz szándék
vezérelné vagy ellenségeskedést akarna szítani. A másik észrevételem az, hogy polgármester
úr is ugyanarról a dologról beszél, mint amelyről én is beszéltem a hozzászólásomban.
Ugyanis az előbb hangzott el, hogy ebben az évben az első intézkedéseket nem követte másik,
annak ellenére, hogy tudtuk, mit kell tenni. Akkor szeretnék most visszakérdezni, miért nem
tettük meg azokat az intézkedéseket, amelyeket tenni kellett volna? Egy másik felvetésem,
nagyon sajnálom, hogy eddig csak zárt ülésen mondtam el a véleményemet, mert úgy érzem,
ez az első komolyabb nyílt ülés, hogy az ember keményebben vagy határozottabban
fogalmaz, illetve egy témához így kapcsolódik. Lehet, hogy jobb lett volna előbb, mert akkor
előbb történt volna valami intézkedés a helyzet kezelésére. Még egyszer megerősítem, nem
hiszem, hogy bármelyik képviselőt az vezérelné, hogy rosszat akarjon bárkinek, vagy
bármilyen hangulatot keltsen.
Farkas Károly képviselő:
Úgy érzem, meg lettem szólítva és polgármester úr azok közé sorol itt négyünket, akik ellent
mondunk, vagy nem úgy dolgozunk, ahogy szeretné. Elöljáróban szeretném elmondani – amit
a falugyűlésen is elmondtam – tavasszal, amikor jelentkeztek a problémák, mi voltunk azok a
képviselők, akik összehívtuk a képviselő-testületi ülést és megkértük polgármester urat, hogy
mondja el, mekkora a baj. Akkor mindannyian azt mondtuk és most is azt mondom, hogy
nekem képviselőnek egy személyben ugyanakkora felelősségem van azért, ami bekövetkezett,
mint polgármester úrnak, mivel én is itt voltam hat éven keresztül és meghoztam azokat a
döntéseket, amelyek elvezettek idáig, és ugyanúgy érzem a felelősségemet. Azt is elmondom,
hogy közösen, mindannyian vállaltuk, hogy amennyiben ebben hibásak vagyunk, nekünk kell
ezt megoldani és együtt kell ebből a helyzetből kivezetni az önkormányzatot, mert ha ezeknek
a döntéseknek eddig részesei voltunk, akkor ezután is részesei vagyunk. Meg is hoztuk az első
intézkedéseket, és ahogy azt előttem az óvodavezető elmondta, egy kicsi intézkedés 16 millió
Ft-os megtakarítást eredményezett. Egyet nem tettünk meg, hogy nem hoztuk meg a
következő intézkedéseket. Polgármester Úr! Szeretném elmondani, hogy egész nyáron arra

16

vártunk, hogy testületi ülés legyen, azért került az az anyag, amelyet nem fogadtunk el, és
kértem, hogy legyen átvilágítás, mert az anyag nem került a képviselő-testület elé, mert
mindenki tudja, hogy szeptember 15-ig intézményi dolgozókhoz nem lehet hozzányúlni,
hiszen az idő alatt védettek, amíg tanítás van, tehát az egy elkésett intézkedés volt.
Egész nyáron azon ment a vita, hogy Polgármester úr dolgozik, vagy nem dolgozik, a
képviselők hívtak össze öt-hat ülést, hogy előremozduljon a dolog. Előremozduljon a
csatorna-beruházás, ha ezt nem tesszük, akkor ma nem számolhatunk be arról, hogy talán a
csatorna elkészül.
Végezetül én most is azt mondom, hogy a faluért szeretnék dolgozni, támogatom azokat az
ötleteket, amelyeket jónak tartok, de szeretném azt is kijelenteni, hogy csak azokat és csak
úgy, ha mindannyian együtt tudunk úgy dolgozni, hogy elismerjük egymás véleményét, és
ezek a vélemények arról szólnak, hogy hogyan tudjuk a falut kirántani a mélypontról. Ezek a
vélemények akkor csenghetnek csak össze, ha polgármester úr is megérti a mi
véleményünket, és mi is elfogadjuk az ő véleményét.
Nagy valószínűséggel erre a helyzetre csak az lesz a megoldás, ha minden intézményvezető a
hivatal vezetője, a polgármester és a képviselők is megértik azt, hogy csak együtt tudunk
dolgozni, vagy feltesszük a kezünket, elmegyünk és akkor lesznek választások, de azt hiszem,
hogy ezt senki nem akarja. Én arra kérek mindenkit, hogy fogadja azt el nekem, hogy a faluért
szeretnénk dolgozni, nem polgármester úr ellen. Azok a hírek járják, hogy én azért mondtam
az elmúlt időszakban többször is negatív dolgokat, mert én polgármester akarok lenni. Én itt
és most kijelentem, hogy Abán soha többet nem fogom magam jelöltetni polgármesternek, és
ha felkérnek, nem fogom elfogadni, én nem akarok polgármester lenni. Nem az abai
polgármester ellen vagyok, hanem én az abai faluért vagyok.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm a hozzászólást. Nem azt mondtam, hogy nem úgy dolgozunk, mint ahogy én
szeretném. Arról beszéltem, hogy Horváth István képviselőtársam olyan dolgokat állított,
amelyek szerintem nem igazak. Csak tényleg a tények kedvéért, bár nincs sok jelentősége,
mert fél évet elveszítettünk, de az augusztusi ülésen volt itt az anyag, de időt vesztettünk, ezen
nincs vita azt hiszem.
A képviselők által összehívott ülés a szennyvíz kapcsán volt többször, ez egy későbbi téma
lesz, amikor majd befejeződik a beruházás, majd erről is kell beszélni.
Abban nincs vita közöttünk, hogy együtt kell megoldanunk ezt a helyzetet, csak a
megoldásokban vannak viták. Amennyiben az átvilágítási anyagban szereplő javaslatokat
elfogadja etalonnak a képviselő-testület, akkor már közelebb fogunk jutni a megoldáshoz.
Egyetértek azzal is, hogy az intézményvezetők, a jegyző, a polgármester, a képviselők egy
asztalnál ülve kell, hogy megoldást találjanak. De abban nemcsak a polgármester a hibás,
hogy fél évig nem történt semmi. Senki nem mer hozzányúlni a rendszerhez, és nem mert az
elmúlt fél évben sem.
Horváth István képviselő:
Csáki doktortól megkaptam a falugyűlésen.
Bor József Dezső képviselő:
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Igen, jogos volt. Csak jobb lett volna, ha három évvel ez előtt lett volna ennyire okos.
Horváth István képviselő:
Ez is igaz.
Farkas Károly képviselő:
Legyenek egészséges viták, véleményem szerint az a baj, hogy eddig nem voltak egészséges
viták. Ha lettek volna, nem biztos, hogy eljutunk idáig. Belenyugodtunk abba, amit
polgármester úr mondott, a falutól később meg is kaptuk a véleményt, hogy csak itt ülünk és
mindenre felemeljük a kezünket. Lehet, hogyha a feladatunkat egy kicsit komolyabban vettük
volna, többet dolgoztunk volna, más lett volna. Legyen vita és egészséges vita.
Kossa Lajos polgármester:
Nem értem a problémát, szerintem a faluban sem volt addig vita, amíg úgy tudtuk, hogy
azokat a fejlesztéseket, amelyeket elhatároztunk, meg tudjuk valósítani. Abban sem volt vita,
legalábbis 90 %-ban, hogy az kell vagy nem kell, nagy tételekben nem volt vita. Az egészben
négy éven keresztül senki nem látott kivetnivalót.
Kasó László képviselő:
Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban, mint korábban is, megpróbáltunk
felelősségteljesen működni egyénileg és mint képviselő-testület is. Nekem nem tisztem,
hogy megvédjem a képviselő-testületet, elég komoly kritikát kaptunk az előbb, biztos, hogy
van neki alapja is, lehettünk volna aktívabbak, lehettünk volna olyanok, hogy mélyebbre
ásunk és mehettünk volna a dolgok mögé, de úgy gondolom, adott körülmények között, a
rendelkezésre álló információk alapján, igyekeztünk mindig tisztességesen, felelősségteljesen
dönteni. Én csak a magam nevében mondom, én személyes dolgokra, illetve arra, hogy a
népszerűségem nőjön, – amely ma elhangzott - soha nem törekedtem, és ezután sem kívánok.
Nem azért mondom el a véleményemet, hogy a személyes presztízsemet növeljem.
Szemerei Józsefné képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők, Kedves Vendégek!
A tegnapi nap során több órán keresztül foglalkoztunk a 2009. évi költségvetési koncepcióval.
Most úgyszintén messzemenően ugyanazok a vélemények és hozzászólások elhangzottak.
Mindannyian nagy hitet fektetünk abba, ha meglátjuk az átvilágítást eredményét, akkor
milyen dolgokban tudunk változtatni és a költségvetést ennek megfelelően kívánjuk
összeállítani. Magam részéről is csak azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban is és
most is – véleményem szerint valamennyi képviselő nevében mondhatom – maximálisan
mindig mindent megszavaztunk minden intézmény vonatkozásában, legyen az kiadás, bevétel
vagy létszámbővítés, esetleg -csökkentés. Magam részéről akkor is csak azt tudom mondani,
mert erre vagyok képes, hogy az intézmények által beterjesztett költségvetést el fogom
fogadni, mert úgy gondolom, hogy ők rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyekre
alapozzák a tervezetüket, nem hiszem, hogy nekem, mint képviselőnek van arra rálátásom,
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hogy mi az, amit egy intézmény be tud állítani, vagy nem tud beállítani, mi az, amit
nélkülözni tud. Kérem, hogy bizalommal terjesszék az intézmények a költségvetést elénk és
mi bizalommal elfogadjuk, mert bízunk minden intézményvezető szakmai tudásában,
szakértelmében, hozzáállásában, mivel az általuk vezetett intézményekben úgy dolgoznak,
hogy feltekintettek rájuk. Én a jövőben is azt akarom, hogy ez a falu épüljön, szépüljön és
ebből a rettenetes mélypontról – valamilyen úton – mozduljon el és ennek érdekében tegyünk
meg mindent, minden vonatkozásban. Én a magam részéről – amennyiben szükséges –
tudásommal hozzá kívánok járulni, szívesen segítek bármiben.
Szeretném a jövőre nézve kérni, hogy ne bántsuk egymást, mivel egy nagyon jó képviselői
közösség működik itt együtt, beszéljük meg őszintén a problémákat, és nem mindig nyílt
ülésen, zárt ülésen, de ott is őszintén vessük fel a gondokat és kérjük ki egymás véleményét,
segítségét annak érdekében, hogy ebből a nagyon nehéz helyzetből valamilyen szinten el
tudjunk indulni, mert nagyon nehéz évek fognak következni, ezt mindannyian érezzük és
tudjuk.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Nekem lenne még kérdésem, Nagy érdeklődéssel hallgattam az előttem elhangzott
hozzászólásokat, egyetlen kérésem lenne a képviselőtársaimhoz, a 2009. évi költségvetési
koncepcióról nem beszélnénk? Beszéltünk sok mindenről rébuszokban, de hogy egyes sorok
mögött milyen kiadások vannak ténylegesen és azok felmerülnek, vagy nem merülnek fel,
erről azt hiszem egyetlen egy mondat sem hangzott el az elmúlt egy órában. Tehát azt
gondolnám, hogy ez is megérne húsz percet, arra való tekintettel, amilyen helyzetben az
önkormányzat van. A koncepcióval kapcsolatban én csak annyit szeretnék megjegyezni
konkrétan, ahogy az elhangzott a tegnapi bizottsági ülésen, most csak tárgyalni fogjuk, nem
fogjuk elfogadni. A koncepció készítésénél volt egy alapelv, ahogyan én tudom a pénzügyi
osztályvezetőtől, a bevételeket alulterveztük, míg a kiadásokat pedig inkább felülterveztük.
Ennek az volt a célja, hogy amikor a költségvetés elfogadásra kerül, és elkezd működni az
önkormányzat 2009-ben, inkább év közben vagy év végén kellemes meglepetések érjék a
képviselő-testületet, mint kellemetlenek. Képviselőtársam említette az ingatlaneladásokat,
talán a repülőtér-értékesítésre gondolt, hiszen az az a volumen, amely ilyen értelemben az
önkormányzat működését befolyásolni tudja. A múltkori testületi ülésen is elmondtam, hogy
fél éve húzódik, nem az önkormányzaton múlott, az kiderült mindenki számára, hogy a
háttérben voltak olyan egyeztetések, olyan tárgyalások, amelyek miatt a tárgyalások
megrekedtek. Az elmúlt három-négy hétben olyan változások történtek, hogy ezek a
tárgyalások a befektetővel felgyorsultak, több egyeztetést lefolytattunk. Amennyiben ezek a
tárgyalások sikeresek lesznek – bár ez a 2009. évi költségvetési koncepcióba nincs beépítve –
az nemcsak a 2009. évi működésünket fogja nagyon komolyan befolyásolni, hanem a későbbi
működésünket is, hiszen akkor ez pozitívan és jelentősen fogja érinteni az önkormányzat
hitelállományát. Nagyon bízom abban, hogy ez negyedéven belül realizálódni fog és ez a
költségvetést pozitívan fogja érinteni. A másik viszont a költségcsökkentés, amely
véleményem szerint az egyetlen módja, hogy a költségvetésünkön javítsunk. A bevételek
növelését megpróbálhatjuk, mindent meg kell tennünk, hogy sikereket érjünk el, de az, amely
kizárólag az önkormányzaton múlik, hogy a költségeket, kiadásokat csökkenti, ez az egy,
amelyre közvetlenül ráhatásunk van, az összes többi költségracionalizáló intézkedés, amelyet
polgármester úr is említett, azokat rajtunk kívül álló okok befolyásolhatják, amelyekről azt
gondolom, hogy első körben a költségcsökkentésre kellene a hangsúlyt fektetni. Amikor
korábban az átvilágításról szó volt, mindenki egyetértett abban, hogy amikor tudomásunkra
jutnak az abban megfogalmazott megállapítások, a kézhezvételtől számított 8 napon belül a
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képviselő-testület a szükséges intézkedéseket meg fogja hozni. Arra kérem a
képviselőtársaimat, hogy amikor azt a átvilágítást megkapjuk, akkor mindenki valóban
komolyan véve az akkori ígéretét, rövid időn belül hozzuk meg a megfelelő döntéseket, amely
valószínűleg mindenkinek fájni fog. Ha komolyan vesszük az akkori ígéretünket, illetve azt az
igényt, amiért az átvilágítást megrendeltük, csak akkor valósulhat meg és akkor lesz sikeres,
ha az abban leírtakat megfelelő, ésszerű keretek között, adott esetben, hogy a hosszú távú
terveket ne kelljen feladni, az abban foglaltakat megfogadva meg kell hozni a döntéseket.
Lesznek köztük olyanok, amelyek a 2009 januárt is befolyásolni fogják, és lesznek olyanok,
amelyek év közben vagy év végén befolyásolják a költségvetésünket, de lesznek olyanok is,
amelyek 2010-ben fognak eredményt hozni. Azt kérném, mindenkitől, hogy kellő
komolysággal álljunk hozzá és ennek megfelelően hozzuk meg a döntéseket. A koncepció
kapcsán beszéltünk a túlköltekezésről, de nagyon sok hozzászólás végén elhangzott, hogy erre
vagy arra kellene még adni pénzt. Én azt javasolnám, hogy úgy tegyük meg a költségvetéssel
kapcsolatos javaslatainkat, ha valamely dolog feltétlenül szükséges, mondjuk meg, hogy
annak a költségét melyik sorból vehetjük el, hol csökkentsük a kiadásokat, vagy milyen
bevételből tudjuk azt a plusz kiadást fedezni.
Szeretnék még reagálni arra a felvetésre, amelyet polgármester úr említett a pusztavámi fúvós
zenekar támogatásával kapcsolatban. Engem is megdöbbentett a 2 millió Ft összegű
támogatás. Nálunk is csupán arra lenne szükség, hogy az abai lakosok, akik adót fizetnek,
vegyék a fáradtságot, hogy adóbevalláskor az 1 % felajánlásáról szóló nyilatkozatot leadják az
Aba Alapítvány javára. A személyi jövedelemadóból az abai önkormányzat számára
visszatérített összeg 30 millió Ft, ez 8 %-a az itt lakók által befizetett személyi
jövedelemadónak, ehhez képest 300.000-400.000,- Ft folyik be az 1 %-ból, ez szégyenteljes
ránk, abai lakosokra nézve, mert a lehetőségekhez képest, a lakosság 2 %-a az, aki az 1 %-át,
amelyről rendelkezhetne, azt a településnek ajánlja fel. Ha ebből az 1 %-os összegből
maximális összeghez közeli alapítványi támogatás folyik be, akkor kezdhetünk arról beszélni,
hogy Abán van közösség, addig nagyon kevés lehetősége van bárkinek is, hogy bármilyen
egyéb civil kezdeményezések támogatását kérje számon az önkormányzattól, miközben saját
maga nem képes arra, hogy ezeket a kezdeményezéseket akár ilyen formában is támogassa.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e még valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, én megköszönöm mindenkinek a
véleményét, hozzászólását, jeleztem, hogy a koncepciót a mai napon nem kívánom szavazásra
bocsátani, a Hermes Holding anyagát megvárva, az ottani javaslatokat beépítve a
koncepcióba, kérem majd a képviselő-testületet, hogy a végső döntést hozza meg.

3.) Abai Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programjának elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület a Gimnázium Pedagógiai Programját már jóváhagyta azzal a kitétellel,
hogy a hiányzó szakértői véleményt, illetve az egyéb hozzájáruló nyilatkozatokat a
Gimnázium vezetése szerezze be és újra terjessze a képviselő-testület elé, ez most megtörtént.
Szeretném megkérni Szilasy György megbízott igazgatót, hogy néhány szóban az írásos
előterjesztést egészítse ki, utána pedig Bor József Dezső képviselőt, az Oktatási, Kulturális és
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Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a
képviselő-testülettel.
Szilasy György megbízott igazgató:
Az Abai Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programját törvényesség tekintetében ki kellett
egészítenünk, mégpedig azzal, hogy az egészségnevelési programunkat szakértői véleménnyel
kellett alátámasztani. Ezt az iskolaorvos, illetve ÁNTSZ szakvéleményével is kiegészítettük.
Mindkét véleményben szerepel, hogy egyetértenek a gimnázium pedagógiai programjával és
azt elfogadásra javasolják. Egyébként így utólag nagyon jó, hogy a szakértői véleményeket
kikértük, mert nagyon sok olyan kérdést tisztázni tudtunk, amely véleményem szerint a
közvélemény számára is igen fontos. Engedjék meg, hogy egy rövid gondolatot idézzek a
szakértői véleményből, ezt azért tenném meg, hogy erősítsem azt a dolgot, hogy a képviselőtestület döntése jó volt a gimnázium létrehozásának kérdésében: „Az Abai Gimnázium és
Kollégium Pedagógiai Programját és az intézmény célkitűzéseit méltán nevezhetjük olyan
jelentős nevelési és oktatási vállalkozásnak, amely országos szinten egyedülálló. Szervesen
ötvözi a hagyományokra építő nevelési értékeket a modern kor követelményeivel. Az egyénre
szabott projekt jellegű oktatást összeegyezteti a kerettanterv, valamint a közép szintű érettségi
követelményeivel.” Ehhez nem kívánok többet hozzáfűzni, még annyit kérnék a Tisztelt
Képviselőktől, hogy amennyiben idejük engedi – már átadtam a meghívókat a tegnapi nap
folyamán – szeretném, ha megtisztelnének bennünket azzal, hogy a nyílt napunkra
ellátogatnak, a „Kultúr” Közösségi Házban rendezzük, 9 órától délután 14 óráig leszünk ott,
várjuk a kedves érdeklődőket.
Bor József Dezső Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Tegnap az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta az Abai
Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programját. Lényegében a pedagógiai program a jegyző
irodájában rendelkezésre állt és mindenki megtekinthette, átolvashatta. Egy-két dolgot
szeretnék én is a pedagógiai programból idézni. Az első része az iskola működési feltételeit
tartalmazza, ebben benne van az Alapító Okirat, a tárgyi, személyi feltételek, majd a
Pedagógiai Programnak a második részének egyes fejezetében a nevelési program, itt nagyon
fontos, hogy az oktatási-nevelési munka alapelveit tartalmazza, a személyiség- és
közösségfejlesztést, a gyermek- és ifjúságvédelmet, szerepel benne az egészségnevelési
program és a tanórán kívüli foglalkozásoknak a rendje. A helyi tantervi részében tartalmazza
a gimnáziumnak az óratervét, a tantárgyszerkezetet, a szakmai képzési tervet, magatartás,
szorgalom követelményeit, a magasabb évfolyamba lépés feltételeit, a tankönyv és segédletek,
valamint a tanulók fizikai állapotfelmérését, melyet az úgynevezett hungarofitt módszerrel
kívánják végrehajtani. A pedagógiai programot az igazgató úr készítette el a kollégák
bevonásával, az iskola nevelőtestülete a pedagógiai programot elfogadta és a szakértő is
elfogadásra javasolja. Mi kérdéseket tettünk fel a bizottsági ülésen, és a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az Abai Gimnázium és
Kollégium Pedagógiai Programját. Köszönöm, ennyiben szerettem volna összegezni a
bizottság véleményét.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, kinek van kérdése, észrevétele a napirendi ponttal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
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Aki az Abai Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programját elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag
– jóváhagyta a Pedagógiai Programot és a következő határozatot hozta:

159/2008. (XII.4.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium Pedagógiai
Programját elfogadta.

4.) A „Kultúr” Közösségi Ház további működtetésével kapcsolatos bizottsági javaslatok
megtárgyalása
Kossa Lajos polgármester:
A napirend megkezdése előtt szeretném megkérdezni Fábián Juditot, hogy hozzájárul-e
ahhoz, hogy a személyét érintő kérdést nyilvános ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület?
Fábián Judit:
Igen, hozzájárulok, hogy a személyemet érintő napirendet nyilvános ülésen tárgyalja meg a
képviselő-testület.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a „Kultúr” Közösségi Ház további működtetésével kapcsolatos,
Fábián Judit személyét érintő kérdés nyilvános ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag
– a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

160/2008. (XII.4.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Fábián Judit személyét érintő kérdést nyilvános ülésen
tárgyalja meg, melyhez az érintett hozzájárult.
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Kossa Lajos polgármester:
A „Kultúr” Közösségi Ház – ahogy képviselőtársaim előtt is ismert – szeptember óta vezető
nélkül működik és tovább nehezíti a működését az, hogy a gimnáziumot is ideiglenesen a
Közösségi Házban helyeztük el. A Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
valamint az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága október folyamán tárgyalta
meg az aktuális problémákat a Közösségi Házzal kapcsolatban, és írásban tettek javaslatot a
Közösségi Ház további működésével kapcsolatban. Szeretném ezt magam és a képviselőtestület nevében tisztelettel megköszönni. A javaslatok egy része azóta már meg is valósult,
amely könnyítette a Közösségi Ház működését, illetve olyan javaslat került a képviselőtestület asztalára, amely a jelenlegi nehéz önkormányzati helyzetben egy ideálisnak nevezhető
megoldást tartalmaz a további működésre vonatkozóan. A két bizottság javaslata az többek
között, és ez azt hiszem, egy kardinális kérdés és a tegnapi bizottsági ülésen is erről
beszéltünk, hogy ha megoldja a képviselő-testület a Közösségi Ház vezetésének a
problémáját, akkor onnantól már a újonnan kinevezett vezető a két bizottság további
javaslatait figyelembe véve a további problémákat meg tudja oldani. E javaslat része az, hogy
az önkormányzat a jelenlegi helyzetet figyelembe véve a megüresedett közösségi házi
igazgatói álláshelyet ne töltse be, személyi javaslatot is tett arra, hogy Fábián Judit tanárnőt
javasolják négy órás állásban a Közösségi Ház vezetésére. Fábián Juditot a képviselő-testület
egy előző ülésén már a Tanka János Nagyközségi Könyvtár vezetőjévé kinevezte, tehát a két
tevékenységet összehangolva el tudná látni a feladatokat ebben az átmeneti helyzetben. A két
bizottság támogatta ezt a javaslatot, én Fábián Juditot kértem, hogy egy rövid programtervezetet állítson össze a képviselő-testület számára, ezt a program-tervezetet
képviselőtársaim megkapták. Azt hiszem, hogy az átállás sok szempontból is zökkenőmentes
lehet, ugyanis Fábián Judit szorosan együttműködött Bartha Anikóval, a Kultúr előző
vezetőjével, tehát nagyon sok program szervezésében eddig is közreműködött, egyébként is
aktív közéleti ember, nagyon sok közösségi tevékenységet folytat Abán, folytatott eddig is,
tehát szervesen kapcsolódik az ő általa folytatott tevékenység a Közösségi Ház működéséhez.
Jómagam is egy nagyon jó javaslatnak és személyi döntésnek tartom. Bizottsági ülésen szó
volt arról is, hogy volt egy másik pontja ennek a javaslatnak, hogy költségtakarékossági
szempontból kerüljön a „Kultúr” Közösségi Ház az Általános Iskolához. Bizottsági ülésen
megbeszéltük, hogy ennek nincs költségtakarékossági vonzata, mivel nem fogjuk betölteni a
vezetői álláshelyet, hanem négy órás megbízással fogjuk kinevezni Fábián Juditot és
gyakorlatilag így látná el a Közösségi Ház vezetését. Kérném a képviselő-testületet, hogy ezt
a javaslatot támogassa, ebben az esetben a megbízási szerződést a polgármesternek kell
megkötnie vele, ezért kérem, hogy a testület javasolja – természetesen jómagam is
támogatom, hogy ő legyen a Közösségi Ház vezetője a fent vázolt elképzelések szerint. Még
egy kérésem volna részben Fábián Judithoz, részben a képviselő-testülethez. Látszik, hogy
ebben az átmeneti időszakban, amikor nem jutott azokra a közösségi rendezvényeinkre anyagi
forrás, amelyek megszokott rendezvények voltak Abán, illetve a Közösségi Ház vezetői
álláshelyének a megüresedésével szintén keletkezett egy űr, így nagyon sokan tettek
javaslatokat arra, hogy milyen programokat lehetne elindítani, látszik az, hogy vannak tenni
akaró szervezetek, magánszemélyek, akik aktívan szeretnének bekapcsolódni a település
közösségi életébe, vannak új ötletek az eddigi rendezvények gazdagítására. Megítélésem
szerint, a javaslatomat az is erősíti, mivel Fábián Judit négy órás állásban fogja betölteni a
Közösségi Ház vezetését, egészen biztos, hogy szüksége van a segítségre is, mert ha egyedül
az ő vállán fog nyugodni a közösségi élet megszervezése Abán, azt hiszem, akkor megint
eljuthatunk oda, hogy sok elégedetlen ember lesz. Tehát szüksége lesz a segítségre, ezért azt
szeretném kérni, hogy a képviselő-testület kezdeményezze, hogy valamennyi intézmény,
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valamennyi magisztrátusi szervezet, bármely magánszemély, akinek ötlete van, december
végéig juttassa el írásban Fábián Judit számára a jövő évi programokkal kapcsolatos
javaslatait és nemcsak a programokra vonatkozó javaslatokat, hanem azt, hogy az adott
intézmény, szervezet, hogyan tud közreműködni, hogyan tud segíteni az adott program
megszervezésében és azt javasolnám, miután az írásos ajánlások beérkeznek, január elején
egy közös megbeszélésen, amelyen valamennyi javaslatot tevő intézmény, magánszemély
részt venne, véglegesítenék a 2009. évi kulturális, közösségi programokat Abán, azzal
kiegészítve, hogy kik milyen módon tudnak segíteni az adott rendezvény megszervezésében.
Bízom abban, hogy ez a kezdeményezés ahhoz is hozzásegíti a közösségeket, hogy részt
veszünk egymás rendezvényein és ezáltal a közösségek is közelebb kerülnek egymáshoz,
egymás értékeit megismerve, egymás teljesítményét elismerve gazdagodhat a közösségi élet
Abán. Ebből is jól látszik, hogy a nehéz anyagi helyzetből is lehet előnyt kovácsolni, a két
bizottság javaslatai is jó irányba viszik el a szűkösség ellenére is a Közösségi Ház munkáját, s
az is látszik, ha sikerül azt a tenni akarást, amely megnyilvánul több ember, szervezet részéről
az elmúlt időszakban, összefogni, egy mederbe terelni, akkor ez is egy pozitív irányba
mozdulhat el. Ilyen jó példaként szeretném említeni a legújabb kezdeményezést, amely múlt
vasárnap kezdődött, az adventi vasárnapok rendezvénye, amely szintén egyéni, illetve
magiszteri kezdeményezésre történt és Fábián Judit aktívan részt vesz a szervezésében,
karácsonyra készülve minden vasárnap délután 16 órától 18 óráig egy közös együttlétre
invitálják az abai gyermekeket, családokat a Közösségi Házba és a Milleniumi Parkba.
Magam részéről szeretném megköszönni mindazoknak, akik ebben segítenek és ezért is
kérem azt, mivel látszik, hogy van sok kezdeményezés a településen, azt hiszem, hogy ez a
Közösségi Ház leendő megbízott vezetőjének is nagy segítség lenne, ha január közepéig
elkészülne a jövő évi program. Nagyon sok konkrét javaslat van a bizottságok részéről, amely
részben már rendeződött azóta a bizottsági elnökök aktivitásának köszönhetően, amelyek
pedig nem, Fábián Judit, mint megbízott vezető már holnaptól azoknak a bizottsági
javaslatoknak a mentén tudna dolgozni, amennyiben a testület is egyetért azokkal a
javaslatokkal, amelyek megfogalmazódtak a bizottsági ülésen.
Kérném, amennyiben nem teljes mértékben mondtam el a bizottsági állásfoglalásokat, a két
elnök egészítse azt ki, illetve Fábián Juditot, hogy néhány szóban vázolja fel a leendő
munkájával kapcsolatos elképzeléseit.
Fábián Judit:
Azért vállaltam el ezt a felkérést, mert úgy vettem észre, hogy változások történtek
szeptemberben a „Kultúr” Közösségi Házban, de ezek a változások nem olyan mértékűek,
mint amelyeket a település lakói gondolnak, és ezt itt szeretném leszögezni. Nagyon sokszor
elhangzott, hogy beköltözött a Gimnázium az épületbe és onnantól a kulturális élet leállt. Ez
egyáltalán nem így van, mert nem állt le a kulturális élet, ugyanúgy működnek az egyesületek,
a civil szervezetek, mint annak előtte, annyi segítséget kellett csak nyújtani nekik, hogy mikor
és melyik teremben, hol foglaljanak helyet. Ezt az egész nyilvánosság előtt szeretném
elmondani, mivel olyan hírek terjednek, hogy a Közösségi Házba nem lehet bejönni, a
Kultúrban nem működik semmi, én úgy érzem, hogy a Gimnázium tanulói és tanárai
maximálisan alkalmazkodnak azokhoz a tevékenységekhez, amelyek a korábbi években is
működtek a házban.
A másik pedig az, hogy bár már Bartha Anikó nincs itt Abán, de korábban olyan szervezetek
jöttek létre, amelyek anélkül is működnek, hogy külön-külön megszerveznénk őket. Működik
a Pávakör, a sportolni vágyó fiatalok aerobikoznak. Szerintem akkor jó egy közösség, ha
külön vezető nélkül is tud működni. Aki akar valamit tenni és közösségben működni, annak
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itt Abán megvannak a lehetőségei. A legfontosabbnak tartom a közösség összefogását és
ahogy dr. Pőcze Ferenc alpolgármester úr mondta, addig nincs közösség Abán, amíg az
emberek nem járulnak hozzá a rendezvényekhez, akár csak az adó 1 %-ának felajánlásával.
Az adventi kezdeményezés nem az én kezdeményezésem volt, csak segítséget kértek tőlem,
és mi sem kértünk pénzt erre az ünnepségre, hanem azok akik eljöttek, ők segítettek. Ők
hoztak teát, ők hoztak a mézeskalácshoz anyagot és szaloncukrokat ajánlanak fel. Én abban
szeretnék segíteni, hogy akik valamilyen közösséget akarnak alkotni, azoknak segítsek, illetve
most amikor bejöttem az önkormányzati ülésre, akkor elkezdtem olvasni a falon a feliratokat
és a település lakóinak is figyelmébe ajánlanám a következő idézetet: „…bármilyen helyi
okból induló civakodás helyett a kölcsönös tisztelet és egymásra odafigyelés jegyében hosszú
távon szerződünk arra, hogy Aba jövőképéből valóságos jövő legyen!” Ezt 2005. március 14én rengetegen aláírták, és szeretném, ha ez meg is valósulna, nemcsak a három évvel ezelőtti
érzéseket foglalná magában.
Ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdés, arra szívesen válaszolok.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatos Bizottságának elnöke:
Tegnap a bizottsági ülésen megtárgyaltuk és megbeszéltük a „Kultúr” Közösségi Ház további
működtetésével kapcsolatos teendőket, illetve a megbízott vezető személyével kapcsolatos
javaslatot. Fábián Judit tanárnőt mindenki ismeri a községben, a „Kultúr”-nál is folytatódik
az a folyamat, amely elindult, mivel ő rengeteget dolgozott ott az elmúlt időszakban is, ismeri
az egyesületeket is, ismeri Aba község lakóit, tudja, hogy milyen feladatokat lehet megoldani,
a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg Fábián Juditot a „Kultúr” Közösségi
Ház igazgatásával.
Kasó László, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Bizottságunk is ugyanezt az álláspontot képviselte, én nem akarom azokat a megállapításokat
elismételni, amelyeket polgármester úr, Fábián Judit, illetve Bor József Dezső elmondott.
Két olyan dolog volt ebben a javaslatban, amely vitát váltott ki, szerintem arra térjünk ki és
abban hozzunk döntést, mert ezek olyan kérések voltak, amelyeket – véleményem szerint – a
képviselő-testületnek kellene eldöntenie. Ezt a döntést ne bízzuk rá az újonnan megbízott
vezetőre. Az egyik az, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos ügyeket egyik
képviselőtársunk intézi és a javaslat az volt, hogy az ő irodája költözzön át a polgármesteri
hivatalba. A másik: a két bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy a „Kultúr”-ban a
jövőben ne legyenek árusítások, vásárokat nem szabad tartani, csak olyanokat, amelyek a
lakosság egészségügyi szűrővizsgálatával kapcsolatosak. Ebben a két kérdésben kellene
dönteni, mind a kettő méltányolandó, tegnap elhangzott, hogy a lakosság igényli ezeket a
vásárokat, ha először csak azért menne be, mert vásár van, de lehet, ha körülnéznek, akkor
legközelebb másért is bemennek. Véleményem szerint abban döntsünk, hogy mi határozzunk
ezekben a kérdésekben, vagy adjuk át ezt a jogot a megbízott vezetőnek.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy tudom, hogy a társulati iroda kérdése megoldódott, ebben kérnék egy megerősítést!
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Szemerei Józsefné képviselő:
Valóban a társulati iroda kapott egy másik helyet a „Kultúr” Közösségi Házban.
Kasó László, az Ifjúsági, Sport és nemzetközi Kapcsolatos Bizottságának elnöke:
Nem volt minden képviselő itt, ezért ezt a két dolgot nekem jeleznem kellett.
Kossa Lajos polgármester:
A „Kultúr” Közösségi Házban felszabadult egy helyiség a közösségi tevékenység részére,
tehát az, ami miatt eredendően a javaslat született, mert nem volt olyan üres helyiség, amely
közösségi tevékenységre alkalmas lett volna, így ez megoldódott, mert a társulati iroda
átköltözött a könyvtár irodájába. Az árusítással kapcsolatban nekem nincs határozott
álláspontom, ezért kérném a képviselők véleményét. Úgy tudom, hogy a Gimnázium egy
napot vagy egy fél napot felszabadított arra, hogy ezeket meg lehessen tartani.
Szemerei Józsefné képviselő:
Annyiban szeretném kiegészíteni a velem kapcsolatos felvetést, amelyet tegnap este a
bizottsági ülésen is elmondtam, hogy megoldódott az átköltözés, de amennyiben továbbra is
kívánja a képviselő-testület, hogy onnan eljöjjek, akkor természetesen megteszem. Azonban
azt is szeretném elmondani, hogy kialakult egy ügyfélfogadási rend, amely eleve ütközik az
önkormányzat ügyfélfogadásával, hosszú évek óta – 2001. év óta – megszokták az emberek,
hogy kedden és csütörtökön vagyok megtalálható 8 órától 12 óráig. A másik pedig, hogy én
azért ragaszkodnék hozzá, hogy odajöjjenek az emberek, mivel a szennyvízberuházás kapcsán
akik lakástakarékot kötöttek, annak nagy része lejárt. Tehát akik havi törlesztést fizetnek,
azoké maradt fenn, mondhatom azt, hogy ezeknek az embereknek a 70 %-a idős ember.
Gondolom, bár nem beszéltünk erről, ügyfélfogadás a második emeleten lenne a
polgármesteri hivatalban, ez biztosan nehézséget okozna az embereknek is, azon kívül
felfordítanánk az ügyfélfogadás rendjét, és azt is kijelentettem, hogy akkor átadom ezt a
munkát másnak, nem kívánom a továbbiakban folytatni.
Kossa Lajos polgármester:
Én azt mondom, eredendően, amiért a bizottsági javaslat született, az egy helyiség
felszabadítása, és ez megtörtént, szerintem a kettő így megfér egymás mellett.
Varga Istvánné képviselő:
A képviselőtársam második felvetésére reagálva, a Gimnázium igazgatója nagyon jól
együttműködött Fábián Judittal és úgy tudom, hogy Judit is hozzájárult ahhoz, hogy az
árusítások is folytatódhatnak a házban. Tegnap ebben is egyezség született – bár egy vagy két
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képviselőtársam hiányzott – a „Kultúr” Közösségi Házban bőven lesz helye a társulási
irodának. Megerősítést kérek ebben a kérdésben.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e más kérdés, észrevétel? Szeretném megkérdezni, hogy akkor szavazzunk erről a két
kérdésről?
Mercsek György képviselő:
Tegnap megoldódott ez a helyzet.
Kossa Lajos polgármester:
Ha bármilyen kérdés merül fel, főként olyan kérdés, amelyet ide kellene hozni a testület elé,
megkérem Fábián Juditot minél előbb tegye meg, ha ezek nem rendeződtek megnyugtatóan.
Van-e más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor a határozati javaslat a következő
lenne:
Aki egyetért azzal, hogy a „Kultúr” Közösségi Ház igazgatói álláshelyét egyelőre ne töltsük
be, a Közösségi Ház vezetésével bízzuk meg négy órás munkakörben Fábián Juditot, az
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag
– jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

161/2008. (XII.4.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a „Kultúr” Közösségi Ház igazgatói álláshelyét egyelőre
nem tölti be, a Közösségi Ház vezetésével – négy órás munkakörben – Fábián Juditot bízza
meg 2008. december 5. napjától.
A képviselő-testület a megbízási díjat bruttó 72 300,- Ft összegben fogadja el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést Fábián Judittal
kösse meg.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a testület felkéri a „Kultúr” Közösségi Ház megbízott igazgatóját,
hogy december végi határidővel kérjen írásos javaslatokat valamennyi intézménytől, civil
szervezettől, magisztrátusi szervezettől, magánszemélyektől a 2009. évi kulturális, közösségi
programokat illetően azzal, hogy mindenki jelölje meg, hogy mely programokban milyen
segítséget tud nyújtani a „Kultúr” Közösségi Ház vezetője számára, illetve január 15-ig – az

27

egyeztetéseket követően – készüljön el Aba nagyközség kulturális, közösségi
programtervezete a közreműködők pontos megjelölésével, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, Aba Nagyközség Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a
javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

162/2008. (XII.4.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Fábián Juditot, a „Kultúr” Közösségi Ház
megbízott igazgatóját, hogy készítse el a 2009. évi kulturális, közösségi programtervezetet a
közreműködők pontos megjelölésével.
Felelős: Fábián Judit „Kultúr” Közösségi Ház megbízott igazgatója
Határidő: 2009. január 15.

5.) A közterületek használatáról szóló 21/2003. (XI.1.) számú rendelet módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
2003-ban fogadta el a képviselő-testület a közterületek használatáról szóló rendeletet,
amelynek most felülvizsgálatára került sor, a jogharmonizációs törekvések következtében az
Európai Uniós jogszabályokhoz igazítják a belső normákat, illetve ennek kell a helyi
önkormányzati rendeleteknek is megfelelni. Ezért vizsgáltuk felül most elsőként ezt a
rendeletet és aztán majd sor kerül a többire is. Olyan pontosításokra került sor, hogy például
nem volt jó a jogszabályi hivatkozás, mert időközben megváltozott a törvény, például a
kereskedelmi törvény, illetve az építésügyi törvény. Ezen kívül jegyzőnek határozott meg
önkormányzati hatáskört a képviselő-testület, és önkormányzati rendeletben nem lehet a
szabályozás szerint. Tegnap az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság is tárgyalta a rendelet módosítását, illetve hangzott el olyan javaslat is, amelyre
igény volt, hogy építsük bele a tervezetbe, én ígértem, hogy ennek utána nézek, ma sajnos
technikai okok miatt ezt nem tudtam teljesíteni. Javaslom, hogy egyelőre így fogadja el a
képviselő-testület, ahogyan kézhez kapta a rendelettervezetet és január folyamán, miután
pontosan utána néztünk, foglalkozzunk azzal a módosító javaslattal, amely az egyik képviselő
részéről elhangzott.
Ezen kívül a 3. §-nál volt egy elírás, kétszer szerepeltettük azt a bekezdést, hogy
„hirdetőtáblák, cégtáblák elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni”.
Kérem, tekintsenek el tőle, hogy az ott kétszer szerepeljen.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a rendelettervezettel kapcsolatban?
Bor József Dezső képviselő:
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Azt tudom, hogy nagyobb rendezvények alkalmával végig megy egy személy az
önkormányzat részéről és megállapítja a közterület-használat mértékét, de más esetekben csak
arra hagyatkozunk, ha valaki bejelenti azt, hogy közterületet vesz igénybe, vagy pedig van
rendszeres ellenőrzés, tehát hetente megnézi az önkormányzat részéről valaki, hogy a
közterületet használják-e? Véleményem szerint ez az ellenőrzés szükséges volna.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A környező üzletnél nincs közterület-használat, mivel az az üzlethez tartozó terület, de az
önkormányzatnak jelentős bevétele származik a különböző mozgóárusításokból, tehát akik
fagylaltot, tápot, gázpalackot árusítanak. A képviselő-testület alkalmanként 5.000,- Ft díjat
állapított meg, őket viszont rendszeresen ellenőriztetni szoktuk, ebben a rendőrség nyújt
számunkra segítséget.
Bor József Dezső képviselő:
Vannak olyan személyek, akik a közterületet telephelynek használják, ezeket a személyeket is
figyelni kell.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott javaslat éppen erre vonatkozott, szeretnék egyeztetni
azokkal az önkormányzatokkal, ahol ezt már bevezették annak érdekében, hogy a díj mértéke
megfelelő legyen. Erre januárban térnénk vissza újra.
Bor József Dezső képviselő:
Ne januárban térjünk erre vissza, hanem január l-jétől vezessük ezt be, mert ebből volna egy
kis bevétele az önkormányzatnak, máshol ez már évek óta működik, valamint legyen egy
személy megbízva, aki végigmegy hetente a falun és ellenőrzi a közterületet, mert bevételt
szerezni ilyen aprólékos munkával lehet, ez mindenkinek az érdeke.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A bizottsági ülésen az volt a problémánk, hogy senki nem tett arra javaslatot, hogy mekkora
nagyságrendű legyen ez a közterület-használati díj. Ezért gondoltam, hogy utána nézek, hogy
azoknál az önkormányzatoknál mekkora a díj, akik már a gyakorlatban több éve alkalmazzák.
Németh László képviselő:
Én úgy emlékszem, hogy az 1990-es években ez már működött, az építésügyi előadó végezte
a helyszíni ellenőrzést, abban az időben én is fizettem közterület-használati díjat.
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A bizottsági ülésen elsősorban a nagyobb tehergépkocsik által elfoglalt közterület
használatára gondoltunk, illetve, hogy ilyen esetben mekkora díjat határozzon meg a
képviselő-testület.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm, nekem az a kérésem, hogy erre záros határidőn belül térjünk vissza.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Van olyan jogszabályi előírás, amely indokolja azt, hogy most azonnal elfogadjuk ezt a
rendelet-tervezetet, mert célszerűbb lenne, ha erről most nem döntenénk, hanem a módosító
javaslattal együtt fogadnánk el.
Kossa Lajos polgármester:
Véleményem szerint ezt el lehet fogadni.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Amikor tisztázódik a helyzet, hozunk be egy újabb módosítást, egységes szerkezetben van a
rendeletünk és akkor a módosítást majd átvezetjük rajta.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a közterületek használatáról szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően a szóbeli
kiegészítéssel együtt elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag
– elfogadta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta:

15/2008.(XII. 8.) számú
rendelet
a közterületek használatáról szóló 21/2003. (XI. 1.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. B e j e l e n t é s e k
Kossa Lajos polgármester:
Igazgató úr juttatott el egy kérést a képviselő-testülethez, megadnám neki a szót.
Kasó László iskolaigazgató, képviselő:
Lehetőség lenne arra, hogy az abai oktatási intézmények, illetve tagintézményei, tehát az Aba
Sámuel Általános Iskola, illetve a soponyai tagintézménye, valamint a Hétszínvirág Óvoda,
illetve a soponyai tagóvodája beadjon egy pályázatot, az úgynevezett Társadalmi Megújulás
Operatív Program, rövidítve TÁMOP 1.3.4. keretében. Ennek az a lényege, hogy kompetencia
alapú oktatásra lehetne pályázni, több 10 millió Ft támogatást lehetne elnyerni. Ez egyrészt
jelentené a pedagógusok felkészítését az új oktatási formára, tehát módszertani megújulást
eredményez, másrészt lehetőség lenne arra, hogy különböző eszközöket, tehát interaktív
táblákat, számítógépeket, projektorokat nyerjünk, hogy a megszerzett tudást a gyakorlatban is
lehessen alkalmazni. Egy olyan szépséghibája van, hogy ezt a pályázatot egy profi pályázatíró
cég megírná, amelynek van díja, 1.300.000,- Ft. Ezt kellene két részletben kifizetni, az első
részletet február végén, a másik részletet pedig a projekt megkezdésének a napjáig kellene
rendezni. Ez a pályázatírási díj visszatervezhető a pályázatba, tehát ha a pályázat nyer, akkor
lehetőség van arra, hogy ez az összeg visszatérüljön, ha meg veszít, akkor az egyik felét kell
kifizetni, a másikat nem.
Azt kérném a képviselő-testülettől, ha úgy gondolja, hogy jövőre lesz erre pénz, ha ki tudjuk
fizetni a pályázatírási díjat, akkor támogassa, ha úgy gondolja, hogy ezt most nem tudjuk
támogatni, biztosan a későbbiek során is lesz ilyen pályázati kiírás, de most már egyre jobban
elterjed ez az új oktatási forma, egyre több intézmény bekapcsolódik, elsők között nem
voltunk, ha most van lehetőség, szívesen részt vennénk, ha nincs rá pénz, akkor tudomásul
vesszük.
Kossa Lajos polgármester:
Annyiban pontosítanám az előterjesztést, hogy maga a pályázat 100 %-os támogatású, tehát a
pályázatírás összege is beépíthető, gyakorlatilag itt 700.000,- Ft-ot kell megelőlegeznünk, a
következő összeg már, mivel a pályázatban előlegként lehívható, gyakorlatilag abból
fedezhető, tehát itt nem plusz költségről van szó, hanem ezt a bizonyos összeget, a 700.000
Ft-ot kell megelőlegezni az önkormányzatnak.
Kasó László iskolaigazgató:
Akkor jelent plusz kiadást, ha nem nyer a pályázatunk.
Kossa Lajos polgármester:
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Igazgató úr azt mondta, hogy a pályázatíró egy profi cég, erről is beszéltünk a bizottsági
ülésen. Az abai iskolában vannak példaértékű, modell értékű kezdeményezések, itt arról is szó
van, hogy azokat a modell értékű kezdeményezéseket, amelyeket útjára indítottunk három
tagozatban az iskola és a művészeti alapiskola között, tehát a három osztályban
együttműködésként, azt hiszem, hogy komoly megerősítést kaphatnának ezen a pályázaton
keresztül ezek a programok is. A másik fontos szempont, hogy ez a pályázat az előfeltétele
annak az eszközbeszerzési pályázatnak, ahol ezeket az interaktív táblákat lehet szintén 100 %os támogatással megszerezni, és itt nemcsak eszközök beszerzéséről van szó, hanem ahogy
Igazgató úr is mondta, a tantestület, a tanárok is kapnak olyan lehetőséget, amely egészen
biztos, hogy a gyermekek és a tanárok épülését, szemlélet erősítését fogja segíteni.
Ehhez kapcsolódóan én egyrészt szeretném kérni a testületet, hogy támogassuk ezt a kérést,
másrészt ezeknek a pályázatoknak szintén feltétele, hogy fogadja el a képviselő-testület.
Kistérségünk rendelkezik egy esélyegyenlőségi programmal, amelyet szintén szakértővel
készíttettünk el, s ebből a kistérségi esélyegyenlőségi programból a Kistérségi
Munkaszervezet vezetője elkészítette az Aba-Soponya intézménytársulásra vonatkozóan az
esélyegyenlőségi programot, képviselőtársaimat kérném és tegnap a bizottsági tagoknak is
jeleztem, hogy mindkét dokumentumot legyenek szívesek áttanulmányozni a közeljövőben.
Megtalálható a polgármesteri hivatalban, illetve a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás
honlapján, erről is adtam egy tájékoztatót képviselőtársaimnak. Szintén megtalálható a
honlapon a közoktatás-fejlesztési terv, és a munkaszervezet vezetője ígérte, hogy jövő hét
elejétől az esélyegyenlőségi program is felkerül a Társulás honlapjára, tehát ott is
megtekinthető. Kérném, hogy most már mindenki olvassa el külön kérés nélkül, hogy a
közeljövőben a bizottság is tudja tárgyalni mindkét anyagot, illetve a képviselő-testület is jóvá
tudja hagyni annak érdekében, hogy az ilyen jellegű pályázatok mellé csatolni tudjuk majd
ezeket az anyagokat.
Még annyit hozzátennék, hogy az ajánlat több ajánlat közül került kiválasztásra, ez a
legkedvezőbb a képviselő-testület, az önkormányzat számára.

Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Mivel a soponyai tagintézményt is érinti ez a pályázat, én úgy gondolom, mivel csak akkor
lesz plusz költsége, ha nem sikerül a pályázat, ők is vegyék ki ebből a részüket, tehát a
települési önkormányzat arányosan viselje a felmerülő költségeket. Nem tudom történtek-e
ezzel kapcsolatban egyeztetések Soponyával. A későbbiekben vegyük fel a kapcsolatot a
társközséggel.

Kossa Lajos polgármester:
Amennyiben nincs további hozzászólás, aki az előterjesztésben szereplő ajánlattal egyetért,
illetve javasolja az ajánlatban foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötését a Suliszervíz
Oktatási és Szakértői Irodában, az kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag
– elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta:
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163/2008. (XII.4.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a kompetencia
alapú oktatás megvalósítására vonatkozóan. A pályázat megírásával a Suliszerviz Oktatási és
Szakértői Iroda Kft-t bízza meg az ajánlatában foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2008. december 15.
Kossa Lajos polgármester:
Alpolgármester urat szeretném megkérni, hogy a szennyvízberuházásról, illetve az azzal
kapcsolatos jövőbeni feladatokról tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A még visszamaradt csatornahálózatnak a lefektetési munkája elindult Abán, egyrészt a
Rákóczi utcában, másrészt a Kossuth Lajos utcában kezdődött el. Akik jártak Soponya felé,
azok észrevették, hogy maga a szennyvíztisztító-telep is jó ütemben készül, vannak azonban
az önkormányzatokon kívül álló problémák, amelyek befolyásolják a beruházás befejezését.
Erre nincs ráhatásunk, a finanszírozás október végére megoldódott, a bankkal sikerült az új
szerződéseket megkötni, azóta a kifizetések is rendben mennek, úgy néz ki, hogy a munka is
rendben halad, mindenki abban bízik, hogy megfelelő időjárás mellett a vállalkozók tudják ezt
a nagyon feszített ütemet tartani. Amely konkrétan a lakosságot érintően is felmerült, tegnap
volt itt a pénzügyi bonyolító, és akkor egyeztettük le a korábban megkötött lakástakarékpénztári szerződésekkel kapcsolatban, hogy ezeket a szerződéseket újra kellene kötni, ezek a
megkeresések a mai nap folyamán elkészültek és a mai nap folyamán el is kezdték kihordani
az ingatlan-tulajdonosoknak Abán és Bodakajtoron. Ennek az lenne a lényege, hogy annak
idején, amikor ez a beruházás még csak tervezve volt, de már elkezdték rá gyűjteni a pénzt
önrészek formájában, akkor alapítványi támogatási szerződéseket kötöttek a lakosok,
kedvezményezési szerződéseket, egyéb szerződéseket. Köztudott, hogy az ÖKOTÁM
Alapítvánnyal tervezett konstrukció meghiúsult, tehát nem annak keretében indult el a
szennyvízberuházás, egyrészt ebből kiindulva, másrészt a beruházás elhúzódása miatt nem is
minden elő-takarékossági befizetés történt meg, tehát a lakosoktól sem folytak be és a
viziközmű társulat számláján maradtak, ezért indokolt ezeknek a lakástakarékossági
szerződéseknek az újrakötése, illetve új szerződéskötés a TESZI Alapítvánnyal, aki ennek az
alapítványi támogatás folyósításának a közreműködője. Ezeket a szerződéseket mindenki
megkötheti, az is, aki részletekben fizette ki, vagy fizeti jelenleg is, az is, aki egy összegben
már kifizette és az is, aki még most tervezi a befizetéseket. Ez semmilyen plusz költséget a
lakosságra nem ró, ez egy adminisztrációs dolog lenne. Az önkormányzat tanácskozó
termében lennének a szerződéskötések, ahol a tulajdonosnak személyesen meg kellene jelenni
a személyi okmányaival. Ezzel kedvezőbb feltételeket tudnánk teremteni a beruházás
finanszírozásához, több támogatást kapna a viziközmű társulat az alapítványon keresztül és a
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lakosságnak ez semmilyen plusz költséggel nem járna. Nyomatékosan kérnék mindenkit,
hogy ezeket a támogatási szerződéseket kössék meg, mert ezzel a beruházásnak a
finanszírozását segítik. Nagyon sok plusz munka volt, amelyeket az önkormányzatnak ki kell
fizetni és mindenképpen hosszú távon a viziközmű társulatnak a bankkal szemben fennálló
kötelezettségvállalása lenne kedvezőbb. Képviselőtársaimat is arra kérem, hogy személyes
beszélgetések során ezeket az újrakötéseket szorgalmazzák, a legjobb az lenne, ha minél több
szerződés megkötésére kerülne sor, és a jelenlegi szerződésállománynál is több szerződés
megkötésére kerülne sor. Tudom, hogy nagyon szűkös a határidő, de jó lenne, ha a testület
még december folyamán megtárgyalná, illetve legalább testületi ülésen beszélnénk arról, hogy
milyen mértékű környezetvédelmi díjat vezessünk be. Bevezetését tervezzük azoknál az
ingatlanoknál, ahol nem csatlakoznak rá a szennyvízcsatornára, mivel nem az a megoldás,
hogy a szennyvizet az árokba szivattyúzzuk ki vagy a szomszéd kertje alá. Úgy gondolom,
egy ilyen díj bevezetésének a felvetése is ösztönző lehetne a szerződések megkötésekor. A
szerződéskötések időpontja jövő hét csütörtök, péntek, szombat lenne. Azok az
önkormányzati dolgozók, akik ebben közreműködtek, most is részt vesznek ebben a
munkában, illetve a lakáskasszától is jelen lesz egy képviselő, aki a felmerülő kérdésekre
igyekszik választ adni, valamint segíti az átkötéseket. Lehetnek olyan emberek, akik nehezen
mozognak, őket akár személyesen is megkeresnénk, hogy a jelenleginél is nagyobb számban
megtörténjenek ezek az átkötések. Az utak kérdése sokszor felmerül, azt ígérte a kivitelező,
hogy a legsürgősebb hibákat ki fogják javítani, de nincs erre a feladatra sem megfelelő
embere, sem pedig gépe, de a műszaki ellenőr ígéretet tett arra, hogy e kérdésben a kivitelező
részére segítséget nyújt. Lesznek majd olyan útszakaszok, amelyeket ismét fel kell tárni, mert
javításra szorulnak, valamint lesznek kamerás vizsgálatok, azoknak az eredményei alapján
elkezdik a hibák kijavítását. Mindenképpen szükséges lesz egy szerződésmódosítás a II. ütem
vonatkozásában a határidő tekintetében, a jövő héten erről döntenie kell majd a képviselőtestületnek. A szerződéstervezetet szerdán megkaptam, azt a testület elé be fogom hozni, a
határidő tekintetében volt vita, de véleményem szerint, ha egyszer módosítunk, akkor inkább
hosszabb határidőt határozzunk meg, mint egy rövidebbet, hogy ne kelljen még egyszer
szerződést módosítani, attól függetlenül be lehet azt előbb fejezni. Most úgy tűnik, hogy az
elmúlt egy-két hónapban nagyon felgyorsultak az események és bízom benne, hogy a
tervezett határidőre megfelelő állapotba fogjuk hozni úgy a hálózatot, mint a tisztítót. Így
mind a címzett támogatások igénybe vétele, mint az egyéb finanszírozási források igénybe
vétele biztosítható. Nyomatékkal szeretném kérni a képviselő-testületet, a civil fórumot és a
lakosságot, hogy a jövő héten az átkötéseket minél nagyobb számban végezzük el. Jó példával
járjunk el és a képviselő-testület tagjai is minél előbb kössék meg ezeket a szerződéseket.
Ennyit szerettem volna elmondani a beruházással kapcsolatban. Több egyeztetésen Mercsek
György képviselőtársam vett részt, nem tudom ő kíván-e valamit elmondani ezzel
kapcsolatban.
Mercsek György képviselő:
Műszaki megoldások tekintetében olyan információval rendelkezem, hogy a Rákóczi úton
először úgy tervezték, lesz irányított fúrás, most már nem e szerint haladnak a munkálatok.
Lesüllyesztik 1 m-re a szívócsöveket, mert 4 m-es csöveik vannak, de 5 m alá kell
süllyeszteni a talajvizet, és jelenleg Baloghék előtt az l m-es árok csak azt szolgálja, hogy
lesüllyesszék a talajvíznek a szintjét, mert itt 4,5 – 5 m-en fog menni a vezeték. Én feltettem a
kérdést, hogy milyen géppel fogják ezt megoldani? Úgy tudom, hogy hoznak olyan gépet,
amely 5 m-es szintig a talajszintről el tudja végezni a munkát. Azt még mindig nem tudom,
hogy a Gyógyszertár és a Petőfi utca között milyen műszaki megoldást találnak, itt

34

mindenképpen csak az irányított fúrást tudom elképzelni, mert nagyon keskeny ez az
útszakasz.
A Kossuth utcában folyik a kivitelezés, sajnos nagyon kis létszámmal dolgoznak, mindig
sürgetem, hogy egyszerre többen dolgozzanak, de ettől függetlenül van remény arra, hogy
befejezik ezt a szakaszt.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az elmúlt időszakban nem az önkormányzaton múlott az, hogy ilyen lassan haladt a munka.
Kossa Lajos polgármester:
Történtek kifizetések is az elmúlt hónapokban.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Most az újabb lehívásokat intézzük, és most mi vagyunk abban a pozícióban, hogy
sürgethetjük azt, hogy a munkák minél előbb menjenek.
Varga Istvánné óvodavezető:
Egy kérdésem lenne, hogy a legújabb bekötések, illetve befizetések, valamint a
szennyvízbekötés megrendelése eljut-e a kivitelezőhöz? Tehát esetleg ott ahol telekmegosztás
történt és keletkezett egy újabb igény, illetve befizetés, van-e arra mód, hogy ezt a problémát
orvosolják, illetve be tudják-e csatlakoztatni a rendszerbe?
Kossa Lajos polgármester:
Eredendően az ajánlat arról szólt, hogy minden ingatlanra bekötést kell csinálni, tehát az egy
dolog, hogy csak azok lesznek rákötve, akik befizették a hozzájárulást.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Így van, illetve ahol előre jelezték, hogy telekmegosztást szeretnének csinálni, ott például két
bekötést készítettek.
Mercsek György képviselő:
Ha jól értem, olyan esetről van szó, ahová nem terveztek gerincvezetéket, mert utólag történt
a megosztás.
Varga Istvánné képviselő:
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Ilyen is akad.
Kossa Lajos polgármester:
Ha nincs meg a lecsatlakozás, akkor azt meg kell követelni a kivitelezőtől. A másik, ami
nagyon fontos, hogy amikor üzembe lesz helyezve a rendszer, a viziközmű társulat meg fogja
állapítani, hogy ki fizette be és ki nem, és megszűnik az a lehetőség, hogy részletben
összességében 200.000 Ft összegben kérje valaki a lecsatlakozást, másnaptól
300.000-400.000 Ft-ba fog kerülni. Ezt kell mindenkinek mérlegelnie, az utólagos rákötés
költségesebb. Kötelező lesz terhelési díjat is kivetni azoknak, akik nem kötnek rá a hálózatra.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Célszerű lenne egy ilyen tájékoztatót eljuttatni a lakossághoz, mert nagyon sok emberben ez
nem tudatosult.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Rendeletet kell majd alkotnunk a talajterhelési díjról is.
Németh László képviselő:
Történt a lajostelepi útlezárással kapcsolatban valami, van-e újabb fejlemény?
Kossa Lajos polgármester:
A kft. továbbra sem kívánja újra megnyitni az utat, zárt ülés keretében a lakásokkal
kapcsolatban is van egy konstruktív, előremutató javaslat, amelyről beszélnünk kell. A cég fő
problémája az, hogy rengeteg szemetet hordanak ki a földre illetve lopnak. Jogilag nem látom
kezelhetőnek a problémát, de természetesen az ülésen felmerült kérdést meg kell vizsgálni, de
a tulajdonos ragaszkodik ahhoz, hogy lezárja. Jegyző Asszonyt megkérem, hogy vizsgálja
meg az ügyet.
Mercsek György képviselő:
A múltkor abban maradtunk, hogy felvesszük a kapcsolatot a szabadbattyáni polgármesterrel,
jegyzővel, és közös ráhatással, akár megyei szintre emelve próbálunk lépéseket tenni. Nem
szabad ezt engedni. El kell követni mindent, hogy az út újra megnyíljon.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Természetesen bennem is van felháborodás, de Szabadbattyánba azért el lehet jutni másképp
is.
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Kossa Lajos polgármester:
A probléma az, hogy ha a közösség is betartotta volna a szabályokat, akkor talán nem így
állna a dolog. Alapvető szabályokról van szó. Korábban kellett volna jobban odafigyelni, és
ezt az utat kivenni az adásvétel tárgyából. Volt egy jó és konstruktív kapcsolat a tulajdonossal
korábban, több mint 10 éven keresztül, sok kérdésben sikerült megegyezni, a belterületi
utcákat, a központban lévő parkot sikerült visszakapni, a munkásszálló épületét is kedvező
áron tudta megvásárolni az önkormányzat. A lakások kapcsán is konstruktív ajánlattal éltek,
amelyet kérem, zárt ülésen tárgyaljunk meg. Évek óta jelezték, hogy problémát jelent
számukra a rengeteg szemét, az, hogy lopják a termést. Véleményem szerint, ha ezek nem
történtek volna meg, ez a kérdés sem merül fel. Csak úgy lehet megegyezni, ha érdemben
tudunk egyeztetni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Egyetértek polgármester úrral, és sajnos nem tudjuk garantálni, hogy holnap nem hordják ki
ugyanúgy a szemetet stb. Valóban vérlázító az is, ahogyan a 80-as évek végén az állami
tulajdont –jogszerűen– értékesítették, de ezen már változtatni nem tudunk.
Kossa Lajos polgármester:
Az állami gazdaságot adták el, viszont annak tulajdonában volt az összes belterület, rengeteg
ház, az elektromos hálózat, közművek. Tudok olyan nyugat-magyarországi településről,
amely az új osztrák tulajdonostól piaci áron tudta visszavásárolni a területeket. Ehhez képest
Aba nagyon kedvező helyzetben volt, és ezek a kérdések nagyon normálisan lerendeződtek
ahhoz képest, amilyen bonyodalmak adódhattak volna.

Mercsek György képviselő:
Meg kell próbálni tárgyalásokat folytatni, mert ha meg sem próbáljuk, akkor nem lesz
eredmény sem.
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a testületet, hogy kérelmek elbírálása végett zárt ülés tartásához járuljon hozzá.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következető határozatot hozta:
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164/2008. (XII.4.) számú
Határozat
zárt ülés tartásának elrendelése
Aba Nagyközség Képviselő-testülete kérelmek elbírálása 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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