Iktatószám: P- 346-2/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. május 27-i nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Németh László, Mercsek György, Pukliné Tündik
Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az testületi ülés határozatképes, hiányoznak Farkas Károly és
Horváth István képviselők.
Az ülés napirendi pontjaira kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1)Az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói álláshelyére érkezett pályázat elbírálása
2)Beszámoló az Aba Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
3)„Komposztálni sikeresen Abán” - Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztói lehetőségeket
népszerűsíthető, terjedésüket elősegítő minta projekt
4)Az Abai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - pályázatmenedzsment ajánlat jóváhagyása
5)Javaslat a Hermes Holding Kft. által készített átvilágítási anyag intézkedési terve 2/e pontjának
teljes körű végrehajtására
6)Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítása
7)A polgármesteri hivatal, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Abai Gimnázium és
Kollégium valamint a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratának módosítása
8)Aba Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
9)Bejelentések
10)Beszámoló az Aba-Invest Kft. 2008. évi tevékenységéről (zárt ülés keretében)
11)Beszámoló az ABATERM Kft. 2008. évi tevékenységéről (zárt ülés keretében)
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Aki a napirendi pontokra tett javaslatokkal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1.) Az Abai Gimnázium és kollégium igazgatói állás helyére érkezett pályázat elbírálása
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület által kiírt pályázatra egy személy nyújtotta be a pályázatát, Szilasy György, a
jelenleg megbízott igazgató. Megkérem a jegyző asszonyt, hogy a pályáztatás eddigi szakaszáról
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Szabóné Balogh Bernadett, jegyző:
Az év elején, januárban tettük közzé a pályázati kiírást, amelyre határidőn belül egy pályázat érkezett.
Az Abai Gimnázium és Kollégium jelenlegi megbízott igazgatója nyújtotta be a pályázatát
határidőben, ezt követően kérésemre a gimnázium nevelőtestülete létrehozta a pályázat-előkészítő
bizottságot, ahogy ezt a közoktatási törvény előírja. A pályázat-előkészítő bizottság elnöke Józsa
Balázs volt, akit itt körünkben köszönthetünk, és aki megszervezte azt, hogy az intézmény
nevelőtestületének minden tagja, illetve az alkalmazotti tanács minden tagja a pályázatban foglaltakat
megismerhette illetve észrevételezhette. Írásos véleményt alakítottak ki, továbbá a szülői
munkaközösség is véleményezte a pályázatot, melyet eljutattak hozzám. Április 1-jén tartotta meg a
nevelőtestület, illetve az alkalmazotti közösség a nyílt értekezletét, tanácskozását, ahol megtárgyalták
a pályázatot. A nevelőtestület a törvény szerint titkos szavazással szavazott a pályázó vezetői
programjáról, a titkos szavazás eredménye egyhangú volt, egyhangúlag támogatták a pályázó Szilasy
György vezetői programját. Ezt követően az alkalmazotti közösségi értekezlet nyílt szavazással
döntött a pályázó személyének támogatásáról, itt is egyhangúlag támogatták Szilasy György vezetői
megbízását. Ezt követően 8 napon belül az előkészítő bizottság eljutatta részemre mindkét ülés
jegyzőkönyvét, illetve a véleményezéseket. Az Oktatási Bizottságunk a tegnapi nap folyamán tárgyalta
a pályázatot, erről Bor József Dezső bizottsági elnök fog beszámolni. A mai nap folyamán a
képviselő-testületnek kell állást foglalni arra vonatkozóan, támogatja-e vagy sem Szilasy György
vezetői megbízását. Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Szilasy György urat, megkérem, hogy röviden ismertesse igazgatói,
vezetői elképzeléseit a képviselő-testülettel. Tudom, hogy az írásos pályázatot képviselőtársaim
ismerik, mégis arra kérem igazgató urat, hogy a gimnázium jelenlegi helyzetéről, jövőjéről, illetve a
vezetői elképzeléseiről néhány szóban tájékoztassa a képviselőtársaimat.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm az önkormányzat és a képviselő-testület támogatását.
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2007 óta végzem ezt a munkát, ami azt jelenti, hogy a jelenlévők előtt most állok harmadszor döntési
helyzetben, először az ideiglenes, majd a megbízott igazgatói poszt betöltése és most a kinevezés
kapcsán. Ez idő alatt elvégzett tevékenységemről beszámoltam az önkormányzatnak, elmondhatom,
hogy a testület a beszámolókat ellenszavazatok nélkül támogatta, tudomásul vette mindazt a munkát,
amit elvégeztünk. Azért vállaltam ezt a tisztséget, mert úgy gondolom, hogy az a munka, ami 2007ben, sőt már a megelőző évben is elindult, egy olyan iskolatípus létrehozását teszi lehetővé a
kistérségben és Abán, amely egyedülálló és kimondottan erre a kistérségre, az itt élő diákoknak a
támogatására, segítésére szolgál. Ha a pályázatomat valaki tüzetesen elolvasta, akkor láthatta, hogy
igyekeztem a törvényi előírásoknak megfelelni. A helyzetelemzésből az derül ki, hogy a gimnázium
2008 szeptemberében kezdte meg tevékenységét 25 tanulóval, most fogunk az első tanítási év végére
érni. 14 externátusban elhelyezett diákunk van. A munkáról röviden annyit hadd mondjak el, hogy az
önkormányzat nehéz anyagi helyzete mellett is igyekezett megteremteni nekünk azokat a minimális
feltételeket, amelyekkel a feladatunkat el tudtuk látni. A Kultúr Közösségi Házban végezzük a
tevékenységünket, sajnos nem ideális iskolai hely, de úgy gondoltuk, hogy mindaz a tartalmi, szellemi
munka, amelyet végzünk, a helyet is magasabb szintre emeli, és tényleg így történt. A kollégáim
kezdetektől fogva nagyon sok munkát végeztek, és azt a programot, amit annak idején
megfogalmaztunk, megpróbáltuk minél szélesebb körben teljesíteni. Egyrészt környezeti, másrészt
anyagi és egyéb problémák miatt, nem tudtunk ennek teljes mértékben megfelelni, de egy dolog
mindenképpen sikerült, ami számunkra a legfontosabb, hogy elégedettséget tudtunk kelteni a
diákokban, a diákok szüleiben, akik közül sokan támogattak és segítettek bennünket. Most már több
csatornán visszajött hozzám, hogy diákjainkat a faluban is elfogadták, és elfogadták a gimnázium
működését is, ami komoly megelégedésemre szolgált. Az önkormányzat tárgyalta a gimnázium sorsát,
jövőképét, sosem a személyem ellen volt kifogás, vagy hogy a munkát amit elvégeztünk, nem jól
végeztük, vagy bármiféle hiányosság lenne, hanem inkább féltették az egész eszmét, hogy esetleg
anyagi okok miatt nem fog megvalósulni. Tulajdonképpen a közös gondolkodás és az eltökélt
szándék segített. Ahogy a polgármester úr is a Kék Óceán programban megfogalmazta, egy kék
óceánként szerepeljen a gimnázium is, amely a falu előmenetelét fogja segíteni. Úgy érzem, hogy
ennek a célnak megfeleltünk, sőt most már elmondhatom azt, hogy ez a folyamat, amit elindítottunk,
napról napra változik. Amikor leadtam a pályázatomat, akkor még nagyon sok olyan dolognak nem
voltam tudatában, amelyekről most röviden szeretnék beszámolni. Említettem a pályázatomban is,
hogy szeretnénk olyan környezetbe helyezni iskolánkat, amely környezet az egész életiskola
programnak jobban megfelel. Úgy volt, hogy a Norvég Alapú pályázat által létrehozott épületekben
folytatjuk a tevékenységünket, ez részben valósult meg, és tudom, hogy a jövőben nagyon sokat fog
segíteni a gimnáziumnak. Emellett mi kerestük azokat a megoldásokat, lehetőségeket, amelyekkel
még biztonságosabbá tudjuk tenni az iskola működését. Sokat töprengtem, sok emberrel beszéltem,
és közösen rájöttünk arra, hogy olyan megoldást kellene találni, amely az önkormányzat terheit is
csökkenti és a gimnázium hosszú távú fennmaradását is segíti. Szülői segítséggel sikerült egy
földházas elképzelést felvázolnunk, amely egyébként tanyának indult, és találtunk megfelelő
támogatókat. A támogatás első lépcsője volt a Hazatalálás Alapítvány létrehozása, ahol egy jó
szándékú, kedves mecénás 1 millió forinttal megalapította az alapítványt. Számításaim szerint 3-3,5
millió Ft jött be az alapítvány pénztárába eddig, ennek egy részét még nem használtuk fel, de
jelentősebb részét már igen, ez eszközbeszerzéseket jelent, tehát arra törekedtünk, hogy az
önkormányzat terheit enyhítsük, ugyanis annak idején erre is ígéretet tettünk.
Amiről még szeretnék beszámolni, és a pályázatomban nem szerepel, mivel nem volt még ilyen
előrehaladott stádiumban, egy iskolafalut képzeltünk el, amelyhez megfelelő támogatót is találtunk, és
ígéretünk van arra - a napokban várjuk a támogató visszajelzését, megnézte a terveket -, hogy akár a
teljes iskolafalu költségét, az Életiskola program Abán való megvalósítását állja. A másik irány, amit a
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pályázatomba szintén nem tudtam beleírni, mert akkor még nem alakult ki, folyamatosan a
pedagógiai program módszertani fejlesztésén dolgoztunk, 2007 óta, hogy minél tökéletesebbé tegyük
az oktatási módszereinket. Megismerkedtünk a legkorszerűbb pedagógiai módszerekkel. Iskolánkban
nagyon változó a tanulók tanulmányi képessége, olyan helyzetet kellett teremteni pedagógiailag a
módszerben is, amely lehetővé teszi, hogy a viszonylag gyengébb tanulókkal és a jó képességű
tanulókkal egyformán tudjunk foglalkozni. Nem elit iskolát csinálunk, ahol csak jó képességű
tanulókkal foglalkozunk, hanem a gyengébb képességűekkel is, tehát van egy jó képességű társaság a
gyerekek között, de vannak olyanok is, akik gyengébbek vagy tanulási zavaraik, egyéb más
problémáik vannak. Összeállítottunk egy programot, amelynek a rövid megnevezését fogom csak
elmondani, mert nagyon hosszadalmas ezt kifejteni, úgy hívják, hogy szakrendszerű tantárgy
tömbösített program. Erről szeretnék minél rövidebb időn belül az önkormányzat előtt
részletesebben is beszámolni, az egész tanítási program elgondolásáról, amely egyébként már kész
pedagógiai programként is megjelenve a birtokomban van, az utómozzanatai vannak hátra, rövid
időn belül le fogom tenni az önkormányzat asztalára, és úgy gondolom, hogy a jövőképünket
alapvetően meg fogja határozni. Kérem az önkormányzattól, ha lehet, akkor ne csak a pályázatomban
leírtakra koncentráljanak, hanem mindarra a tevékenységre, amit elvégeztünk 2007 óta, és én személy
szerint is elvégeztem. Nézzék meg, hogy az intézményünk megfelelt-e azoknak az elvárásoknak, amit
önök támasztottak irányunkba. A visszajelzésekből azt szűrtem le, hogy megfeleltünk ezeknek az
elvárásoknak, tehát az a vezetői munka, amit eddig elvégeztem, megfelelő volt, ezt a vezetői munkát
szeretném a továbbiakban is folytatni, és szeretném, ha ez a szép történet, amit közösen élünk itt
Abán, tényleg elérné azt a szintet, hogy egy mintaként szolgáló vidéki gimnáziumnak vagy
középiskolának meg tudjunk felelni. Zárszóként csak annyit hadd mondjak, nagy örömömre szolgál,
hogy a nyílt napunkon, a weblapunkon és a beszélgetések során már a faluban is egyre többen
szeretik ezt az iskolát, elfogadják az iskolát, elfogadják a kollégák személyiségét és a személyét is,
jómagamat is, és örömmel mondhatom, amit tavaly még nem tudtam elmondani, hogy a
gimnáziumnak a jövő évtől fogva 3 abai tanulója is lesz, és tudomásom szerint, az Aba Sámuel
Általános Iskolából a legjobb tanulók választották a gimnáziumunkat, ez pedig azt jelenti, hogy
ráéreztek a szülők is a faluban, hogy itt egy nagyon szép dolog születik. Velük a kapcsolatot
egyébként már felvettük, voltak nyílt napon, de a nyílt napon túl is megkerestek bennünket, a
jövőbeli terveinkről is érdeklődtek már. Szívesen állok rendelkezésükre, és abban bízom, hogy a
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, az általános iskolával, az óvodával összefogva az
Életiskola programot akár az óvodától végig tudjuk majd vinni, és tényleg egy olyan átfogó program
fog megszületni, amit annak idején a Művészeti Alapiskolával kapcsolatban megálmodtak, és ezt ki
tudjuk majd teljesíteni. Ha úgy gondolják, hogy alkalmasnak tartanak a program megvalósítására,
akkor kérem, hogy támogassák a kinevezésemet.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Tegnap tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága Szilasy György pályázatát,
melyet az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói álláshelyére nyújtott be. A bizottság tagjai
megtekintették a pályázatot, megállapították, hogy megfelelő végzettséggel, megfelelő tapasztalattal
rendelkezik a gimnázium vezetésére, hiszen több oktatási intézményben is dolgozott. Szilasy György
pályázatában az Égigérő fa program szerepelt, ez lényegében csatlakozik a Sárvíz Művészeti
Alapiskola Magyarfa programjához, illetve az általános iskola alsó tagozatában az Életfa programhoz.
Alappilléreket nevezett meg az oktatás, nevelés területén, elsősorban a népi erkölcsöket, a műveltség,
a megismerés, és a természet tisztelete jellemzi ezeket. A személyi feltételek a gimnáziumban
megfelelőek, 9 fő dolgozik, a tárgyi feltételekkel voltak kisebb gondok, hiszen 3 helyen működik a
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gimnázium, a Kultúrban, az önkormányzatnál, és a kollégiumban. Szilasy György vezetési
programját, értékelési, ellenőrzési programját jónak találtuk, és a bizottság megállapította, ahogy a
pályázó is írja, hogy olyan emberek felnevelésére fordítja a programot, akik szeretik szülőföldjüket,
harmóniában élnek önmagukkal és a természettel, és a világot, mint egy egészet értelmezik és
fogadják el. A bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek, hogy
nevezze ki Szilasi Györgyöt az Abai Gimnázium igazgatójának 5 évre.
Kossa Lajos polgármester:
Átadom a szót képviselőtársaimnak, kérem, ha kérdésük, véleményük van a pályázattal vagy a pályázó
személlyel kapcsolatban, azt tegyék meg.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Az igazgató úr pályázatát elolvastam, megismertem, jónak és megvalósíthatónak tartom. Ahogy az
elmúlt két évben megismertem igazgató urat, olyan embernek tartom, aki meg is tudja majd ezt a
pályázatot valósítani. Itt elhangzott az, hogy több olyan terület van, amelyben az intézményeknek, az
általános iskolának, a gimnáziumnak együtt kell működni. Egy éve működik a gimnázium, úgy
gondolom, hogy elindult egy együttműködés a két intézmény között, ennek már számos jele volt az
idei évben, ahogy haladunk előre újabb és újabb területek merülhetnek fel, ahol a két intézmény
együtt tud dolgozni. Magam részéről javaslom, hogy Szilasy Györgyöt nevezzük ki a gimnázium
igazgatójának.
Csép Györgyné alpolgármester:
Egy személyes élménnyel szeretném kezdeni. Januárban úgy hozta az egészségügyi állapotom, hogy
szemészetre kellett befeküdnöm 3 napra a fehérvári kórházba, és ott két orvos szinte letámadott,
hogy meséljek, mondjam el, mi az az Abai Gimnázium. Nagyon boldog voltam, hogy még ilyen
emberek is érdeklődnek, és el kellett mondani, hogy mi a célja, milyen feltételek mellett dolgozik,
hogyan indult, tehát mindazt, ami az elmúlt pár évben történt, szinte be kellett számolnom, és olyan
érdeklődéssel hallgatták, annyira örültek, hogy ők még ilyet nem hallottak, ilyen nincs is, és hogy ez
éppen Abán van. Mondhatom, hogy emelkedtem és nagyon boldog voltam, nagy örömmel meséltem
ezekről a dolgokról. Tényleg az élet ad minden napot ennek az iskolának, az élet problémái, az élet
gondjai, az élet örömei. Az iskolának az a feladata, hogy ezeket az élethelyzeteket a gyerekekkel együtt
megoldassa az ő koruknak, értelmi képességeiknek, élethelyzetüknek megfelelően. Nekem nagyon
tetszik a család modell kifejezés erre az iskolára, hiszen ahogy a családban is, ahol több gyerek van,
nem mindenki egyforma magas, kövér, egyforma színű a haja, a keze, de a képességük sem egyforma,
ugyanúgy, ahogy az iskolában sem egyforma. Mi a feladata a szülőnek? Az, hogy minden gyerekét a
saját képességei szerint értékelje, nevelje, elérje, hogy abban a családban a maga értékei szerint értékes
tag legyen. Számomra mindig ezt jelenti az iskola, és ezt jelentette, minden gyereket a saját képességei
szerint elfogadni, képezni, nevelni, felhozni olyan szintre, amit az a gyerek el tud érni. Ami nekünk a
statisztika vagy az osztályozás szempontjából a közepes, számára az a kitűnő, mert ő arra képes, és
azt kifogástalanul megcsinálja. Aki kitűnő, az pedig azt tudja megcsinálni, lehet, hogy az egyik gyerek
ebben, a másik pedig abban hasznos, és az iskolának az a feladata, hogy mindegyik gyerekből kihozza
azt, amiben a legjobb, amiben teljes ember tud lenni. Köszönöm, hogy eddig végigcsinálták a
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programot, a magam részéről támogatom igazgató úr kinevezését, és a továbbiakban elsősorban sok
sikert, erőt és egészséget kívánok.
Puklikné Puklik Tünde képviselő:
Ma délelőtt én is megtekintettem igazgató úr pályázatát. Valamennyi törvényi feltételnek megfelel,
amit nyílván a jegyzőasszony is ellenőrzött. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gimnáziumban
dolgozó nevelőtestület, a szülők közössége is maximálisan támogatja Szilasy György pályázatát. Azt
gondolom, hogy az elmúlt pár évben nagyon sokat dolgozott azért, hogy a gimnázium idáig eljusson,
és így becsületes, hogy ő pályázott az iskola igazgatói álláshelyre. Pár éve ismerem igazgató urat, és
arról győződtem meg, hogy maximálisan együtt tud működni a társintézményekkel, és nagyon fontos
számomra is, hogy minden gyerekre egyénileg óhajtanak odafigyelni. Tudjuk, ez a gyerekek, és a
családok szempontjából is nagyon fontos, örülök a pályázatának és támogatom a kinevezését.
Kossa Lajos polgármester:
Néhány mondattal szeretném a napirendi pontot kiegészíteni a szavazás előtt. Én is úgy gondolom,
hogy a mai nappal egy nagyon fontos állomáshoz érkeztünk a gimnázium életében, bár még mindig
az út kezdeti szakaszán vagyunk. Nagyon tanulságos és nehéz időszakon vagyunk túl, mind a
gimnázium, mind a tantestület, mind az első fecskék, akik ide jelentkeztek az intézménybe, de
mondhatom azt is, hogy a képviselő-testület, és az abai önkormányzat is. Örülök annak, hogy az a
súlyos helyzet elmúlt, amely tavaly tavasszal, nyáron kibontakozott az önkormányzat életében, és
amely sok kérdést vetett fel képviselőtársaimban, a közösség tagjaiban, és nagyon sok bizonytalanság
övezte a gimnázium indulását. Mondhatom azt is, hogy az elmúlt nyár egy nagyon idegfeszítő időszak
volt, és még augusztus közepén sem tudtuk, hogy mi lesz, hogyan indul, hol találunk helyet a
gimnáziumnak. Köszönöm mindazok segítségét, akik ezen a nagyon nagy nehézségen átlendítették
ezt a nagyon fontos gondolatot, amely néhány évvel ezelőtt született meg, és amely az Életiskola
program egy nagyon fontos szelete. Visszaemlékezve az elmúlt két évtizedre, talán elmondható, hogy
sok nagyszerű dolog igen mostoha körülmények között indult el Abán, és talán ez is arra kell, hogy
biztasson bennünket, mivel ennél mostohább körülmények között még intézményt, kezdeményezést
nem indítottunk útjára, ezért ebből nagyszerű dolog fog válni. Meg kell említenem azok támogatását
is, akik külső szellemi és egyéb támogatást adtak a gimnázium elindításához, a gondolat
megformálásához. Bízom abban, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor név szerint is valamennyi
emberről megemlékezhetünk, akiknek köszönhetjük azt, hogy ma itt arról tárgyalhatunk, hogy
kinevezzük az Abai Gimnázium igazgatóját. A tavalyi évnyitón Bognár Károly atya Kolumbusz
Kristóf vállalására utalt a gimnázium kapcsán, és az elmúlt egy évben értettem meg azt, hogy miről is
beszélt ő akkor. Valóban én is azt vallom ma már, hogy a vállalásunk hasonlatos a sok évszázaddal
ezelőtt történt vállaláshoz, és ahogy igazgató úr is jelezte, nagy dolgok vannak készülőben. Bízom
abban, hogy ezek a nagy dolgok valóban meg is valósulhatnak Abán, részben én is, illetve
alpolgármester úr is részt vettünk az elmúlt hónapok találkozóin, megbeszélésein, és egyértelműen
látszik ma már az, hogy a nagyszerű gondolat egyre több támogatóra talál az ország minden pontján.
Az elmúlt héten intézményvezetőkkel egy nagyon fontos megbeszélést tartottunk, amelyen szó volt
arról is, hogy a közeljövőben az intézmények közötti együttműködést az intézményvezetők
segítségével tovább fogjuk mélyíteni, azt a júniusi testületi ülésre fogjuk beterjeszteni a képviselőtestület elé. Azt hiszem, hogy a következő tanévtől minden feltétel adva lesz ahhoz, hogy egy igen
harmonikus és gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki, illetve tovább fejlődjön az intézményeink
6

között, és meggyőződésem, hogy az az Életiskola program, amely egy modell értékű vállalkozás, és
nemcsak Aba, hanem az egész Sárvíz kistérség jövője szempontjából alapvetően meghatározó és
fontos, az intézményvezetőink és az intézményekben dolgozók segítségével nagyon komoly
eredményeket és sok örömet fog okozni, nemcsak az intézményeinkben tanuló gyermekeink számára,
hanem az egész közösség számára. Jómagam is támogatom Szilasy György igazgatói kinevezését, és
köszönöm mind neki, mind pedig a tantestületnek, illetve az elsős diákoknak, hogy ezt a nagyon
nehéz évet sok-sok örömmel és lelkiekben gazdagodva töltötték itt el Abán.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói állására 2009. július 1-je és 2014.
július 31-e közötti időszakra Szilasy Györgyöt nevezze ki a képviselő-testület, illetve az illetményét a
közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint állapítsuk meg, amely 225.400 Ft bruttó alapbér, illetve
40.000 Ft vezetői pótlékból áll, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:

79/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Szilasy György által az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatói
álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadja.
A képviselő-testület Szilasy Györgyöt 2009. július 1. napjától 2014. július 31. napjáig, 5 éves
időtartamra az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatójának megbízza, illetményét a közalkalmazotti
törvény idevonatkozó rendelkezései figyelembevételével bruttó 225.400,- Ft-ban határozza meg. A
vezetőt az idevonatkozó jogszabályok alapján 200 %, azaz bruttó 40.000,- Ft vezetői pótlék illeti meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezett igazgatóval a munkaszerződést
kösse meg.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2009. július 1.

Kossa Lajos polgármester:
Gratulálok és jó munkát kívánok.
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2.) Beszámoló az Aba Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták az Aba Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Mivel Varjú Tibor, a kuratórium elnöke, nem tud ma az ülésünkön részt venni, ezért nagyon röviden
szóban is szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet az Aba Közalapítvány tavalyi évi
tevékenységéről. Az alapítványnak a tavalyi évben 4.980.428 Ft bevétele volt, és induló
pénzkészletként 472.715 Ft állt rendelkezésére. A bevételek között szerepel az APEH-től megkapott,
az abai emberek által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a, amely 353.947 Ft-ot tett ki. Több
magánszemély és intézmény is támogatta a közalapítvány munkáját, ezek a felajánlások célzott
felajánlások voltak, illetve az önkormányzat visszautalta a közalapítvány számára a horgászok által a
horgásztó megvalósítására befizetett összeget, tehát ebből tevődtek ki az alapítvány bevételei. Az
alapítvány a tavalyi évben támogatta az Aba Sámuel Általános Iskola tanulóit, a néptánc csoport
támogatása szerepel a kiadások között, valamint az ebergötzeni út támogatása, és a horgászok
számára visszafizetésre került az a személyenkénti 50.000 Ft, amely a tó meghiúsulása miatt visszajárt
az embereknek. Így összességében 4.307.282 Ft kiadása volt az Aba Közalapítványnak. Év végén
1.145.361 Ft-tal rendelkezett a közalapítvány. Hozzá kell tennem, hogy ebből 500.000 Ft
felhasználáshoz kötött, a tavalyi évben a Tanka család 500.000 Ft-ot ajánlott fel az Aba
Közalapítvány számára Tanka János örökségének ápolása céljából. Már nem a 2008-as évhez tartozik,
de úgy gondolom, fontos megemlíteni, hogy év elején az Aba Közalapítvány a képviselő-testület
támogatásával pályázatot nyújtott be két játszótér kialakítására. Az egyik játszótér a Dózsa György
utcai ligetben, a másik pedig Bodakajtoron kerülne kialakításra, amennyiben a pályázat sikeres lesz.
Tegnapi napon kaptunk hiánypótlási felhívást. Minden esélyünk meg van arra, hogy a kért
hiánypótlást teljesíteni tudjuk, és reménykedem abban, hogy a közalapítvány pályázata sikeres lesz.

Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta az Aba Közalapítvány 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:

8

80/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Aba Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta azt.

3.) „Komposztálni sikeresen Abán” - Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztói lehetőségeket
népszerűsíthető, terjedésüket elősegítő mintaprojekt
Kossa Lajos polgármester:
A közelmúltban kaptam egy tájékoztató anyagot a Malatech Kft.-től, amely az önkormányzat, illetve a
település figyelmét egy igen kedvező pályázati lehetőségre hívja fel. A KEOP-os pályázatok között
kerül kiírásra házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása, a támogatás
90%-os mértékű, 10%-os önrészt kell biztosítanunk a pályázathoz. A cég által adott ismertető alapján
elmondható, hogy amennyiben a falu közössége nyitott ezen újszerű kezdeményezésre, akkor az
elnyerhető támogatást figyelembe véve Abán mintegy 600 db komposztáló edényzet, láda kerülhet
kihelyezésre a háztartásokhoz, illetve az ehhez szükséges komposztálást serkentő készítmény.
Amennyiben a képviselő-testület is egyetért a kezdeményezéssel, akkor Fábián Judit összehívja a
magisztrátust és megkérjük a képviselőket, hogy a lehetőségről tájékoztassák az utcaközösségeket
illetve van egy jelentkezési lap is, aki a programban részt szeretne venni, vissza lehet küldeni. Úgy
gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon jó kezdeményezés, bízom abban, hogy lesz kellő
támogatottsága a lakosság körében. Gyakorlatilag szinte ingyen biztosítják számunkra a lehetőséget,
és amellett, hogy a hulladékkezelésnek egy egészen újszerű módját vezethetnénk be a településen, sok
egyéb haszonnal jár. Bízom abban, hogy ez egy olyan kezdeményezés lesz, amely az utcaközösségi
vezetők segítségével, közreműködésével elvezethet odáig, hogy még a nyár folyamán benyújtsa az
önkormányzat a pályázati anyagot.
Nem kell szavaznunk, egyelőre Fábián Judit segítségével elindítjuk a kezdeményezést, igényfelmérést
és a későbbiekben visszatérünk rá.

4.) Az Abai kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése - pályázatmenedzsment ajánlat
jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kiírta pályázatát kerékpárutak megvalósítására.
Képviselőtársaim megkapták a pályázati felhívás rövidített változatát, amelyben szerepelnek a
pályázat a legfontosabb feltételei. Július 31-ig lehet pályázatot benyújtani, összességében
1.270.000.000 Ft áll a Regionális Tanács rendelkezésére. Az elnyerhető összeg pedig 30 millió és 200
millió Ft között van. A támogatás mértéke 85%-os, hozzá kell tennem azt, hogy az Önkormányzati
Minisztérium Önerő Alapja is támogatja a pályázatokat, ami azt jelenti, hogy sikeres pályázat esetén a
15%-os önrész tovább csökken az Önkormányzati Minisztérium támogatásával. Jól érzékelhető, úgy
gondolom, képviselőtársaim számára is, hogy igen kis anyagi ráfordítás, erőforrás mellett jelentős
fejlesztést tudunk végrehajtani Abán, ha a pályázatot benyújtjuk, illetve a pályázatunk sikeres lesz.
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Önkormányzatunk könnyű helyzetben van, ugyanis rendelkezünk engedélyekkel, engedélyes
tervekkel a jelenleg meglévő, Rákóczi utcai kerékpárutunk továbbfejlesztésére vonatkozóan. Készen
van a Fehérvári út kerékpárút terve, amely a Sereg saroktól majdnem az Új utcáig húzódik, illetve a
Vak Bottyán utca és az Árpád utca közötti szakaszra, valamint a Rákóczi utcai szakasz összekötésére
a Kossuth utcával, a Hősök terétől a Kossuth utcáig, illetve az úgynevezett abai elkerülő út mellett a
Dózsa utcától kezdődően a Bem József utcáig. Több mint 2 km-es útszakaszról van szó. Schmidt
István kistérségi koordinátor segített abban, hogy az előterjesztésben szereplő pályázatmenedzsmenti
ajánlatot elkészítő cég, az Infinity Kft. ajánlatát beterjeszthettem a képviselő-testület elé. Az ő
javaslatára én is azt szeretném kérni a testülettől, hogy bízzuk meg ezt a céget a pályázati anyag
elkészítésével, illetve sikeres pályázat esetén a pályázatmenedzsment feladatainak ellátásával. A cég
képviselőjével már előzetesen egyeztettünk, illetve megvizsgálták a rendelkezésre álló engedélyes
tervek alapján, hogy van-e esélye az abai pályázatnak, ugyanis ezeknél az Európai Uniós pályázatoknál
már a pályázati felhívás részét képezi az értékelési szempontrendszer. Az értékelési szempontrendszer
pontosan megállapíthatóvá teszi, hogy van-e esélye az adott pályázatnak, ugyanis szerepel benne,
hogy milyen szempontok alapján hány pont adható a pályázatra, illetve meg van az a minimális
pontszám is, amelyet el kell érni a pályázat során. A cég szakmai véleménye szerint, a feltételeket
figyelembe véve az abai pályázat mindenképpen a szükséges minimum határ fölött van. Amellett,
hogy kerékpárút építhető a pályázat keretében, a kerékpárút mellett, a kerékpárutat kiszolgáló
létesítmények megvalósítása is lehetséges, sőt plusz pontokat jelentenek, tehát kerékpártárolókat is
kialakíthatunk az út mentén, illetve ami szintén egy nagyon fontos lehetőség, hogy a kerékpárút menti
fásítást is támogatja a pályázat. Mindenképpen egy olyan pályázatot szeretnénk előkészíteni, amely
valamennyi szegmensét felöleli, tehát a jelenlegi Rákóczi utcai kerékpárúthoz hasonló jellegű, fákkal
övezett kerékpárutakat alakíthatunk ki. Annyit még szeretnék elmondani, hogy a jelenlegi építési
tervekben térköves kerékpárút szerepel. A költségeket, az elnyerhető támogatást figyelembe véve,
illetve a pályázat szempontrendszerét figyelembe véve mindenképpen az a célszerű, hogy ha a
Fehérvári út mentén a Bethlen Gábor utca, illetve a Kossuth utca mentén aszfaltos kerékpárutat
építünk. A Rákóczi utcán természetesen a jelenlegi kerékpárút folytatása továbbra is térkővel
történne meg. Hasonló szélességű kerékpárút épülne egyébként, mint a jelenlegi, illetve nemcsak
kerékpárút, hanem kerékpárút és járda is egyben. Fix díjat kér a cég, 360.000 Ft-ot a pályázat beadása
után, valamint sikeres pályázat esetén az elnyert összeg 6%-át, illetve menedzsment feladatokra 2%ot. Nagyon fontos szempont, hogy ezen kiadásaink szintén beépíthetőek a pályázatba, gyakorlatilag a
további kiadásaink finanszírozása már a pályázati forrásból történik. Bízom abban, hogy a képviselőtestület egyetért a pályázattal. Július 31-e a pályázat benyújtási határideje, ősszel várható az
eredményhirdetés, ezt követően kell majd közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezőt
kiválasztanunk. Ez azt jelenti, hogy az a néhány millió forint, amely önrészként fog megjelenni a
kivitelezés során, sikeres pályázat esetén, nem az idei költségvetésünket, hanem már a 2010. évi
költségvetést fogja terhelni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkérem Mercsek
György elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság álláspontjáról.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság hétfőn tárgyalta a kerékpárút kiépítésére vonatkozó pályázatot. Polgármester úr
nagyon részletesen elmondott mindent, én is azt próbálnám megerősíteni, hogy a pályázatot be kell
adni, mert két nagyon fontos útszakaszról van szó, ahol nagy a gépkocsiforgalom, a Kossuth utca és
a 63-as út mellett, nem beszélve arról, hogy az utcák képe át fog alakulni, rendezettebb lesz, a Bem
utcától a Bethlen utcáig.
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A térképen van egy útszakasz, amely régóta téma már a képviselő-testület előtt, a Vak Bottyán utca és
az Árpád utca közötti rész szilárdburkolatú kiépítése. Bízom benne, hogy a pályázat keretein belül
szintén meg fog oldódni. Úgy gondolom, nagyon komoly pályázatról van szó, amelyet a település
érdekében kell átgondolnunk, megszavaznunk. Polgármester úr mindent elmondott, beadási
határidőt, mennyibe kerül, mennyire lehet pályázni, műszaki dolgokat is. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.
Németh László képviselő:
A magam részéről örülök, hogy ismét előkerült a kerékpárút pályázat, és reméljük, hogy most nyerni
is fogunk, főleg ha ilyen profi cég készíti elő a pályázatunkat. Az utóbbi időben többen kérdezték
tőlem a következőt. A Kossuth utcának van egy rövid szakasza, ami kimaradt az aszfaltos útból és
ezen a terven se szerepel. Mennyire kőbe vésett a terv, lehet-e annyiban módosítani rajta, hogy akár a
kincsesi bejáróig, a Kossuth utca végéig meghosszabbítani az utat? Áldatlan állapotok vannak
olyankor, amikor esik az eső, viszont rengetegen járnak a szőlőbe kerékpárral dolgozni, váltócipőben
tudnak csak közlekedni, ha olyan az út vagy olyanok az időjárási viszonyok. A pályázati lehetőség elég
tág, szerintem még bele fog férni, ha módosítható. Ennyiben kérném módosítani a pályázatot, a
Kossuth utca déli részét vegyük bele mindenképpen.
Kossa Lajos polgármester:
A pályázathoz engedélyes tervre van szükség, amely rendelkezésünkre áll, már nem tudjuk
módosítani, de a szennyvízberuházás kapcsán lesz még erről szó. Alapvetően úgy gondolom, hogy a
falu azon részének nem elsősorban kerékpárútra van szüksége, hanem járható útra. Alpolgármester
úrral az elmúlt időszakban több olyan lehetőségen gondolkoztunk, illetve dolgozunk, hogy a
szennyvízberuházás befejezése után valamennyi abai utat le tudjunk aszfaltozni, amely megoldás lehet
erre a szakaszra is.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Nem eshet a közbeszerzési pályáztatás hatálya alá ez a megbízás tekintettel arra, hogy az általunk
kifizetendő díj minimális esetben a 30.000.000 Ft 8%-a, maximálisan pedig a 200.000.000 Ft a 8%-a.
Ez azt jelenti, hogy 100.000.000 Ft-os nyertes pályázatnál már értékhatár fölé kerülnek.
Kossa Lajos polgármester:
Most az I. feladat fontos, a II. feladaton ráérünk később gondolkozni, ha nyertes lesz a pályázat.
Egyelőre az I. feladattal bízzuk meg a céget.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az I. feladattal is meghaladhatjuk a közbeszerzési értékhatárt. Meg kell nézni, azért vetettem fel.
Tekintettel arra, hogy nem fix összeg, nem tudom mekkora költségvetése lesz a pályázatnak, lehet
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200.000.000 Ft, melynek 12.000.000 Ft + ÁFA összegű sikerdíja van.
Kossa Lajos polgármester:
Nem lesz annyi.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ha a nagyobb összeget elnyerjük, akkor kötelező lesz kiírni a projektmenedzsmentre pályázatot?
Kossa Lajos polgármester:
Javasolom, hogy egyelőre az I. feladattal bízzuk meg a céget. A pályázati anyag összetett, komoly
szakértelmet igényel.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Még annyit akartam mondani, hogy az Aba-Invest Kft el tudná látni a menedzsment feladatokat.
Kossa Lajos polgármester:
Az Aba-Invest Kft. most más fontos feladatokkal van megbízva.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Jelezni kellene a határozatban, hogy a Kbt.-ben meghatározott értékhatárok figyelembe vételével,
nehogy emiatt legyen gond, nehogy azt mondják, hogy nem elszámolható költség.
Első körben úgy gondolom, hogy úgy kellene határozatot hoznunk, hogy az I. feladatra adunk
megbízást azzal, hogy a pályázó a várható sikerdíj ismeretében nyilatkozzon arról, hogy a hatályos
közbeszerzési törvényben szereplő szolgáltatási értékhatárokat nem lépi túl, illetve ha túllépi, akkor
milyen következményei lehetnek. Ilyen kiegészítésre gondolok.
Bízzuk meg az I. feladattal a céget, a sikerdíj 6%, és a megbízási díj a közbeszerzési törvényben a
szolgáltatásokra előírt minimum értékhatárt ne lépje túl.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a kiegészítéssel együtt elfogadja az ajánlatot az I. feladatra vonatkozóan, kérem, emelje fel a
kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:

81/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére.
A képviselő-testület megbízza az Infinity Kft-t (1136 Budapest, Pannónia utca 11.) a pályázat
elkészítésével és benyújtásával az előterjesztésben csatolt ajánlat 1. pontja szerint.
A képviselő-testület a megbízási díjat a következők szerint fogadja el:
- fix díj: 360.000 Ft+ÁFA, amely a pályázat beadása után esedékes;
- sikerdíj: a projekt számára megítélt bruttó támogatás 6%-a, mely a pályázatról szóló támogatás
megítélése után esedékes (jelentős részben a pályázatban elszámolható költségeket tartalmaz). A
sikerdíj a hatályos közbeszerzési törvény szerinti szolgáltatási értékhatárokat nem lépheti túl.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2009. június 10.

5.) Javaslat a Hermes Holding Kft. által készített átvilágítási anyag intézkedési tervének 2/e
pontjának teljes körű végrehajtására
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A Hermes Holding Kft. átvilágítási anyagának mellékletében szereplő intézkedési tervben javasolták
az önkormányzatnak a bérleti díjak, térítési díjak, illetve bérleti szerződések felülvizsgálatát. Az
intézkedési tervet az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójába is beépítettük, és
igyekszünk azokat végrehajtani. Miután áttekintettük az eddigi végrehajtást, megállapítottuk, hogy bár
sor került már a haszonbérleti szerződések, a Kultúr Közösségi Ház bérleti díjainak, az
önkormányzat tulajdonú lakások lakbérének felülvizsgálatára, illetve a Jobb Otthon Alapítvánnyal
kötött bérleti szerződést is átvilágítottuk, szükséges még a továbbiakban a Fórum Étteremmel 2003
óta fennálló bérleti szerződés áttekintése illetve felülvizsgálata. Jelenleg ez a bérleti szerződés a
Kovács és Társa Kft-vel van megkötve, akit Kovács Istvánné képvisel, és ő biztosítja az abai
általános iskolában, óvodában, és a gimnázium tanulói illetve a lakosság részére igény szerint a
közétkeztetést. Határozatlan idejű szerződésről van szó, amelyet 90 napos felmondási idővel lehet
felmondani. Ahhoz, hogy a szerződést felülvizsgálhassuk, szükséges a bérlet, a bérbeadás
megpályáztatása, megversenyeztetése, amelyet úgy tudunk végrehajtani, ha a jelenleg fennálló bérleti
szerződést felmondjuk. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy mindezek alapján járuljon hozzá
ahhoz, hogy a bérleti szerződést felmondjuk. A felmondási idő 3 hónap, ez idő alatt van
lehetőségünk a Fórum Étterem bérletének megpályáztatására, a bérlő kiválasztására, akivel
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szeptember 1-jétől tudnánk az új bérleti szerződést kötni. Előterjesztésként csatoltam a pályázati
felhívást. Polgármester úrral egyeztetve határozott idejű bérleti jogviszonyt javasolnék a képviselőtestületnek, amely 3 évre szólna. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy továbbra is biztosítja
intézményeinkben a közétkeztetést, illetve a pályázat sikeressége még azon múlna, hogy milyen
nagyságrendű bérleti díjra tesz javaslatot, a rezsiköltség %-os mértékére milyen ajánlatot tesz, illetve
az étkezési térítési díjban szereplő nyersanyagnorma összegétől. A pályázatot 2009. június 30-ig
kellene benyújtani, megtárgyalásának határideje pedig 2009. július 31.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a Fórum Étterem bérbeadására vonatkozó előterjesztést, és ahogy
jegyzőasszony is elmondta, arról van szó, hogy a Hermes Holding anyagának e pontja még nem lett
teljesítve. Pályázatot kell kiírni, a pályázó nyilatkozni fog a bérleti díj nagyságrendjéről, a
nyersanyagnormákról, a rezsiköltségről, további felajánlásairól, és mindezek figyelembe vételével
dönthető el, hogy ki lesz a nyertes. Elképzelhető, hogy Kovács Istvánné fogja továbbra is ellátni a
feladatot, hiszen a munkájával semmi gond nincs. A pályázati anyagok ismeretében kell majd a
testületnek dönteni arról, hogy melyiket fogja előnyben részesíteni.
Kossa Lajos polgármester:
Megerősíteni szeretném, hogy Kovács Istvánné az elmúlt években, azt hiszem, valamennyi érintett
legnagyobb megelégedésére végezte a munkáját, és ezért csak köszönet jár neki, illetve azért is, hogy
az önkormányzat nehéz helyzetében, sokszor a fizetési hátralékunk ellenére is ugyanolyan minőségi
szolgáltatást biztosít. Arról van szó, hogy a Hermes Holding Kft. által javasoltaknak megfelelően
megpályáztatjuk a szolgáltatást. A nyár egy alkalmas időszak erre, ezért kérem a testületet, hogy a
költségvetésünkben meghatározott feladatokat végrehajtva, végezzük el. Még egyszer hangsúlyozom,
nem arról van szó, hogy a jelenlegi bérlő abba szeretné hagyni, el akar menni, természetesen
ugyanúgy be fogja nyújtani pályázatát, és másnak is lesz lehetősége a pályázati feltételeknek
megfelelni.
Varga Istvánné képviselő, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Szeretném elmondani, mint intézményvezető, hogy a Fórum Étterem látja el az óvodás gyerekek
háromszori étkeztetését, Kovács Istvánné jól látta el a feladatot, igyekezett figyelembe venni az
intézményvezető és a szülők kérését is. Tudomásom szerint 2 éve van a nyugdíjig, és bár nyílván
többen is meg fogják pályázni, de bízom benne, hogy ő is be fogja nyújtani, mert a nyugdíjba
vonulása így méltó lehetne. Mint intézményvezetőnek és mint képviselőnek tudomásom van arról,
hogy tényleg lehetett az elmúlt években számítani rá, akár máról holnapra, egy-egy rendezvény
megszervezése kapcsán, néha még a fizetés csúsztatására is lehetőség volt. Magam részéről elégedett
voltam vele, és bízom benne, hogy továbbra is megpályázza. Tavaly, amikor arról volt szó, hogy
milyen bevételeket tudnánk emelni, szóba került a térítési díj emelése is. A törvényi hátterét
megvizsgáltuk, és amíg az önkormányzat tartja fenn az intézményt, addig nem lehet a
nyersanyagnormán és az áfán kívül a szülőt terhelni a fizetési kötelezettséggel. Körbeérdeklődtem és
megállapítottam, hogy a környéken a Kovács és Társa Kft. a legolcsóbb feltételekkel tudta biztosítani
a szolgáltatást a gyerekek igényének megfelelően.
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Németh László képviselő:
Többen elmondták már, hogy a jelenlegi bérlővel mindenki elégedett, ezért azt javasolnám, hogy ne
menjünk bele egy bizonytalan kimenetelű pályázatba, mert köztudott, hogy a vendéglátás területén
sok a kalandor, aki megfordul egy-egy ilyen pályázatnál. Kovácsné már bizonyított, egy tárgyalást
megérne a bérleti díj emelésére vonatkozóan, és elképzelhető, hogy meg tudnánk spórolni a
pályázatot. A másik észrevételem pedig a bérleti jogviszony időtartamára vonatkozik. Én is
támogatom, hogy határozott idejű legyen, de a 3 évet keveslem, hosszabb időnek kellene lennie, hogy
megérje az új bérlőnek beszállni. Még egyszer hangsúlyozom, elsőként azt támogatom, hogy a
jelenlegi bérlővel tárgyaljunk az emelésről.
Kossa Lajos polgármester:
Alapvetően a rezsiköltség jelent nagyobb kiadást az önkormányzatnak, mondhatom azt is, hogy az
egyik zsebünkből a másikba rakjuk a pénzt. A közétkeztetésre kifizetett összeg nagyon magas, közel
30.000.000 Ft éves szinten. Kérdés, hogy a rezsiköltséget lehet-e csökkenteni? Természetesen a
bérleti díj is fontos, ezért kértük úgy az ajánlatot, hogy a testület ki tudja számolni, milyen bevételi
illetve kiadási tételeket jelent.
Németh László polgármester:
Úgy gondolom, hogy első körben egy tárgyalás alkalmával meg lehetne beszélni a jelenlegi
szolgáltatóval is.
Kossa Lajos polgármester:
Ha a testület többsége így látja, el tudom fogadni, természetesen akkor kell Kovács Istvánné
jóindulata is, ugyanis ha szeptemberig nem tudunk olyan megegyezésre jutni, amely elfogadható a
testület számára, akkor később is ki lehet írni a pályázatot, csak a 90 napos határidő miatt már
nehezebb az év közbeni váltás. Nem vagyok ellene, ha a testület többsége úgy ítéli meg, hogy az
eddigi pozitív tapasztalatok alapján első körben tárgyaljunk a jelenlegi szolgáltatóval és csak utána
készítsünk újabb pályázatot, el tudom fogadni.
Csép Györgyné alpolgármester:
Én is támogatom, a mostani szolgáltatóval kell először tárgyalni, és akkor nem állna meg a folyamat.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Bizottsági ülésen is felmerült már, hogy hogyan lehetne csökkenteni, racionalizálni a költségeket,
amire a szolgáltatónak sem sok ráhatása van, de azért biztos vannak ötletei neki is, ha leülünk
beszélgetni vele. Problémának érzem, hogy nincsenek lejelentve az étkezések, tehát ha valaki nem
megy étkezni, annak feleslegesen fizeti az önkormányzat a díjakat, mert a jogosultak nem veszik még
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a fáradságot sem arra, hogy bejelentsék.
Csép Györgyné alpolgármester:
Tényleg így van, volt nagyon jó ötlet erre. Az a szülő, akinek a gyermeke ingyen kapja az étkezést, és
nem jelenti be, ha a gyerek beteg, egy-másfél hétig vagy akár két napig is otthon van, az fizesse meg
annak az ebédnek a költségét, amit nem jelentett be.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a napirend megtárgyalását halasszuk el, első körben
folytassunk tárgyalást a jelenlegi bérlővel.
Aki egyetért azzal, hogy az 5. napirendet most ne tárgyaljuk, és a képviselő-testület megbízza a
polgármestert, jegyzőt azzal, hogy a jelenlegi bérlővel folytasson egyeztetést a költségek esetleges
csökkentésére illetve a bevételek növelésére vonatkozóan, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
82/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Hermes Holding Kft. Által készített átvilágítási anyag
intézkedési terve 2/e pontjának teljes körű végrehajtására vonatkozó napirend megtárgyalását
elhalasztja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelenlegi bérlővel – a Kovács és Társa
Kft-vel, képviseli: Kovács Istvánné – folytasson egyeztetéseket a költségek esetleg csökkentésére és a
bevételek növelésére vonatkozóan.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2009. június 15.

6.) Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítása
Kossa Lajos polgármester:
Az elmúlt testületi ülésen igazgató úrral közösen tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében benyújtott „Kompetencia alapú oktatás
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bevezetése az Aba-Soponya Közoktatási Társulás intézményeinél” című pályázat sikeres volt és
68.481.524 Ft támogatást ítéltek meg a Társulás intézményei számára. Van olyan oktatási és
továbbképzési szolgáltatás, illetve tanácsadói szolgáltatás, amely meghaladja a közbeszerzési
értékhatárt, ezért módosítani kell az idei közbeszerzési tervünket. Kérem a képviselő-testületet, hogy
a közbeszerzési tervünk ilyen irányú módosítását hagyja jóvá.
Aki a közbeszerzési terv módosításával az előterjesztés szerint egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
83/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítását
megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

7.) A Polgármesteri Hivatal, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Abai
Gimnázium és Kollégium valamint a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratának módosítása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Arról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 2009. január 1-jétől életbe lépett az a
törvény, amely a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról rendelkezik. A törvény
kötelezően előírta minden önkormányzat számára, hogy 2009. június 1-jéig vizsgálják felül - a törvény
előírásainak megfelelően - az intézmények alapító okiratait. A törvény előírásait alapul véve
átvizsgáltuk, felülvizsgáltuk az alapító okiratokat, illetve beépítettük az új törvény szerinti kötelező
elemeket, egyeztettük a módosított alapító okiratokat, egységes szerkezetbe foglaltuk azokat. Nem
volt szükség az Aba Sámuel Általános Iskola és az Abai Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának
módosítására, hiszen azokra már sor került áprilisban, amikor a képviselő-testület elfogadta az
intézményfenntartó társulási megállapodás módosítását, melynek keretében mindkét intézmény
alapító okiratát a törvényekhez igazítottuk. Ennek megfelelően most csak a Polgármesteri Hivatal, a
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Kultúr Közösségi Ház és az Abai Gimnázium és
Kollégium alapító okiratát kellett átvizsgálni. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a
határozati javaslatok melléklete tartalmazza, dőlt betűvel szedtük a módosításokat. A módosítás 2009.
július 1-jével lép hatályba. Az új alapító okiratokat meg kell küldenünk a Magyar Államkincstár felé,
hogy minden intézmény törzskönyvi nyilvántartásán átvezethesse a változásokat, pontosítani tudja a
nyilvántartást. Mindenki kézhez kapta a módosított alapító okiratokat, több módosítás történt, nem
kívánom részletesen felsorolni. Ami újdonság, hogy meg kellett határozni, közhatalmi vagy
közszolgáltatási feladatot lát el az intézmény. A polgármesteri hivatal közhatalmi, az oktatási
intézmények pedig közszolgáltatói költségvetési szervek a törvény szerint.
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Kossa Lajos polgármester:
Egyenként feltenném szavazásra az alapító okiratok módosítását.
Aki a polgármesteri hivatal alapító okiratával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
84/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2009. július 1jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, annak rögzítésével, hogy a költségvetési szerv
működése jogfolytonos:
1. Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII.tv. 66. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 26.) és az
államháztartás beszámolási és könyvelési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)
Korm. Rendeletek, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 1. §-a alapján Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak
szerint határozza meg a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.”
2. Az alapító okirat 1. pontjában a megnevezés cím Polgármesteri Hivatal szövegrész után az
„Aba” szövegrész kerül.
3. Az alapító okirat 1. pontjában a „megnevezése és típusa” szövegrész helyébe a
„megnevezése” szövegrész lép.
4. Az alapító okirat 1. pontja működési területe címszó és annak tartalma hatályát veszti.
5. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Az alapítás éve:

1990. 09. 30.

KSH statisztikai számjele:

15362797-8411-321-07

létrehozásáról rendelkező határozat:

130/2005. (X. 26.)

Illetékességi területe:
•

Aba Nagyközség és a közoktatási területéhez tartozó Belsőbáránd és Bodakajtor
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•

•

Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében illetékességi területe az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.
23.) Korm.rendelet 1/A. mellékletben felsorolt Aba építésügyi körzetközponthoz tartozó
településekre terjed ki.
Az Okmányiroda illetékességi területe az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi
területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet mellékletének 6.1 pontjában
meghatározott településekre terjed ki.”

6. Az alapító okirat 2. pontja az alábbi szövegre módosul:
„A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8127 Aba, Rákóczi u. 12.”
7. Az alapító okirat 3. pontjában a „felügyeleti” szövegrész „fenntartó” szövegre módosul.
8. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiakra módosul:
„Az költségvetési szerv vezetője kinevezésének rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat alapján,
határozatlan időre Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki.”
8. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiakra módosul:
„A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
• A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
• A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv”
9. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolása:
452025
helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
454018
épületfenntartás és korszerűsítés
631211
közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
751142
területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége
751153
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
751175
országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186
önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751218
adó-és pénzügyi igazgatási szervek tevékenysége
751834
vízkárelhárítás
751845
város-, és községgazdálkodási szolgáltatás
751856
települési vízellátás és vízminőség-védelem
751867
köztemető fenntartási feladatok
751878
közvilágítási feladatok
751922
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi tárulások elszámolásai
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751966
751999
851219
851297
853136
853255
853288
853311
853322
853333
853344
853355
901116
901215
902113
921716
921815
923127
924025
926018

önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolása
finanszírozási műveltek elszámolása
háziorvosi szolgálat
védőnői szolgálat
gyermek- és ifjúságvédelmem feladatai
szociális étkeztetés
egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
rendszeres szociális pénzbeli ellátások
rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
munkanélküli ellátások
eseti pénzbeli szociális ellátások
eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
szennyvízelvezetés-, és kezelés
településtisztasági szolgáltatás
települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
egyéb művészeti tevékenység
művelődési központok, házak tevékenysége
közművelődési könyvtári tevékenység
sportcélok és feladatok
máshova nem sorolt kulturális tevékenység

Kiegészítő tevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolása: nincs
Kisegítő tevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolása:
014012
642024
701015
930910

növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
fürdő és strandszolgáltatás

A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30 %-át.
A költségvetési szerv feladataira, tevékenységének forrásai az önkormányzat mindenkori éves
költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra.”
10. Az alapító okirat az alábbi 8. és 9. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti 8-12.
pontok számozása 10-14. pontokra módosulnak.
„8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Ötv. 38. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása. Részletes feladatait Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”
„9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapesetben a Ktv. szerinti közszolgálati jogviszony
irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
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foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.”
11. Az alapító okirat eredeti 8. pontjának első mondata hatályát veszti.
12. Az alapító okirat eredeti 10. pontjának első mondata második és harmadik mondata
hatályát veszti.
13. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a 2009. július 1-i hatállyal a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratával az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
85/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratát 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, annak rögzítésével, hogy a
költségvetési szerv működése jogfolytonos:
1. Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv., az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII.26.) és az államháztartás beszámolási és könyvelési kötelezettségeinek
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.sz. rendeletek, valamint a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján 2009. július 1-i hatállyal
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát (korábbi módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva).”
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2. Az alapító okirat 1. pontjában az alapító okirat szám szövegrész után az alábbi rész kerül:
89/1994. (IX. 15.) számú határozat”.
3. Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: „OM azonosító: 039577”
4. Az alapító okirat 4. pontjában „Aba Nagyközség Önkormányzata” szövegrész „Aba
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete” szövegrészre módosul.
5. Az alapító okirat 6. pontjában a „felügyeleti” szöveg „irányító és fenntartó” szövegre
módosul.
6. Az alapító okirat 10. pontja „alapfokú művészetoktatási intézmény”
„közintézmény. Alapfokú művészetoktatási intézmény” részre módosul.

szöveg

7. Az alapító okirat 22. és 23. pontjai az alábbiakra módosulnak:
„22. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (4) bekezdése és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvényben meghatározott
alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása.
23. Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján
közszolgáltató, a feladatellátásához gyakorolt funkciói
szerint önállóan működő, az előirányzatai felett
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű önálló bérgazdálkodói jogkörrel – rendelkező
költségvetési szerv. Önálló bankszámlával nem
rendelkező költségvetési szerv, melynek gazdálkodása
Aba Nagyközség Önkormányzata költségvetési
elszámolási számlája alszámláján bonyolódik.
Pénzügyi - gazdálkodási feladatait Aba Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.”

8. Az alapító okirat az alábbi 24. ponttal egészül ki, egyidejűleg az eredeti 24.-26. pontok
25.-27. pontokra módosulnak.
„24. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.”

22

9. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a 2009. július 1-i hatállyal a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratával az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
86/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratát 2009.
július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, annak rögzítésével, hogy a költségvetési
szerv működése jogfolytonos:
1. Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Aba Nagyközség Képviselő-testülete a „helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglalt
tartalommal, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.
§-a alapján 2009. július 1-i hatállyal az Abai Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratát az
alábbiakban állapítja meg:”
2. Az alapító okirat 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „OM azonosító: 200963”.
3. Az alapító okirat 3. pontjában „Aba Nagyközség Önkormányzata” szövegrész „aba
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete” szövegrészre módosul.
4. Az alapító okirat 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„létrehozásáról rendelkező határozat:

43/2007. (V. 14.) „
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5. Az alapító okirat 4. pontja címsorában a „felügyeleti” szövegrész „irányító” szövegrészre
módosul.
6. Az alapító okirat 5. pontja „Közös Igazgatási Közoktatási Intézmény” szöveg
„közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény” részre módosul.
7. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiakra módosul:
„Önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató, a feladatellátásához
gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai felett rendelkezési jogosultság
tekintetében teljes jogkörű - önálló bérgazdálkodói jogkörrel – rendelkező költségvetési szerv.
Önálló bankszámlával nem rendelkező költségvetési szerv, melynek gazdálkodása Aba
Nagyközség Önkormányzata költségvetési elszámolási számlája alszámláján bonyolódik.”
A 7. pont utolsó mondata továbbra is változatlan formában hatályban marad.
8. Az alapító okirat 9.9 pontja hatályon kívül kerül, ezzel egyidejűleg az eredeti 9.10-12
pontok számozása 9.9-9.11 pontokra változnak.
9. Az alapító okirat 10. pontjában a „kisegítő”, valamint a „(szolgáltatás, bérbeadás, stb.)”
szövegrészek hatályon kívül kerülnek.
10. Az alapító okirat az alábbi 13. és 14. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti 13.
pont számozása 15. pontra módosul.
„13. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. §
(3) bekezdésben meghatározott gimnáziumi oktatás-nevelési, valamint kollégiumi feladatok
ellátása.
14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.”
11. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a 2009. július 1-i hatállyal a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
87/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Kultúr Közösségi Ház alapító okiratát 2009. július 1jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, annak rögzítésével, hogy a költségvetési szerv
működése jogfolytonos:
1. Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 26.) és az államháztartás beszámolási és könyvelési
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendeletek, valamint a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a
Kultúr Közösségi Ház alapító okiratát.”
2. Az alapító okirat 1. pontjában a „megnevezése és típusa” szövegrész helyébe a
„megnevezése” szövegrész lép.
3. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„létrehozásáról rendelkező határozat:

69./2001. (V. 10.) sz. határozat”

4. Az alapító okirat 2. pontja az alábbi szövegre módosul:
„A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8127 Aba, Rákóczi u. 12.”
5. Az alapító okirat 3. pontjában a „felügyeleti” szövegrész az alábbi szövegre módosul:
„fenntartó”.
6. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiakra módosul:
„A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

25

•
•

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv”

7. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiakra módosul:
„A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolása:
921617 színházi tevékenység
921815

művelődési központok, házak tevékenysége

921925

egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

Kisegítő tevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolása:
701015

saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30 %-át.
8. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jogszabályban meghatározott közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a helyi közművelődéssel
és könyvtári tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása.”
9. Az alapító okirat 10. pontjának címszava és első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja szerint:
Az intézménynek önálló bankszámlája nincs.”
10. Az alapító okirat az alábbi 11. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti 11-13.
pontok számozása 12-14. pontokra módosulnak.
„A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az
irányadó.”
11. Az alapító okirat eredeti 11. pontjának második mondata hatályát veszti.
12. Az alapító okirat eredeti 13. pontjának „Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal” szövegrész
helyébe a „Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal” rész lép.
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13. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az elfogadott
változások átvezetéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a 2009. július 1-i hatállyal a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap

8.) Aba Nagyközség önkormányzatának 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Törvény által ránk szabott kötelezettségnek eleget téve készítettük el a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról szóló beszámolót, átfogó értékelést, melyet minden
évben május 31-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. E határidőig kell a képviselő-testületnek
megtárgyalni és elfogadni, ezt követően kell megküldeni a Közép-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális ás Gyámhivatala részére. Mindenki áttekinthette az átfogó
értékelést, néhány dolgot szeretnék kiemelni belőle. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők nagyrészt természetben kapják a támogatást, étkeztetés formájában, amely az elmúlt évben
a következőképpen alakult: Az Aba Sámuel Általános Iskola tekintetében összesen 14.652.431 Ft-ot
fizettünk ki a Fórum Étterem részére étkeztetésért a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők után. Ebből a szülők befizettek 4.376.000 Ft-ot, az állami normatíva pedig 8.896.664 Ft
volt, az önkormányzat költségvetését 1.377.509 Ft-tal terhelte. Az óvodánál magasabb az összeg,
mert más a normatíva, 13.779.660 Ft-ot fizettünk ki, a szülők befizetése 5.260.900 Ft, az állami
normatíva 4.235.000 Ft volt, az önkormányzat költségvetését 4.283.698 Ft-tal terhelte az étkezési
térítési díj a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek után. A másik, ami fontos és már nem a
szociális bizottság hatásköre, hanem a jegyzőé, hogy azokat a gyerekeket, akiket a jelzőrendszer tagjai
- védőnő, egészségügyi intézmény, rendőrség, iskola, óvoda, gyermekjóléti szolgálat - jeleznek
valamilyen komoly probléma, akár anyagi, akár magatartási probléma miatt, vagy szülői elhanyagolás
következtében veszélyeztetett helyzetbe kerültek, védelembe kell venni. 12 esetben került sor erre az
elmúlt évben, illetve jelenleg 3 családból 3 gyermek él átmeneti nevelésben. Ahol a védelembe vétel
már nem vezet eredményre, ott sajnos ideiglenesen átmeneti nevelésbe kell venni a gyereket. A tavalyi
évben egy 14 éves kislányt kellett intézménybe küldenünk, illetve most van folyamatban két általános
iskolás kisfiú intézetben történő elhelyezése. A családi napközit szeretném még megemlíteni, új
dolog, 2008-ban indult és az ellátást 32 gyermek vette eddig igénybe.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékeléssel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
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a következő határozatot hozta:
88/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadta azt.

9.) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A munkatervünk szerint „2009. - A közösségek éve” is szerepel a napirendek között, amellyel
kapcsolatos anyagot már korábban eljuttattunk képviselőtársaim számára, megismerhették azokat a
közösségi programokat, amelyeket a bekért vélemények alapján állítottunk össze. Szeretném
megkérni Fábián Juditot, hogy a közeljövő programjairól, az eddigi tapasztalatairól szóljon néhány
szót a képviselő-testületnek.
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház vezetője:
Először a tapasztalatokat mondom el, van negatív és pozitív tapasztalat is. Igazán negatív hatás a
héten ért. Megtárgyaltuk az egész évi programjavaslatot, és a nyár végéig részletesen meg is
szavaztuk. A magisztrátus tagjaival közösen megszerveztem a pünkösdi vígasságot is, volt sok
segítőm, aki nem is tagja a magisztrátusnak, és mégis segítenek a rendezvényeken. A pünkösdi
vígasságokkal kapcsolatban merült fel az a kérdés, hogy miért vasárnapra tervezzük. Amikor
elkészítettük a programot, széles körben terjesztettük, és kértük, ha felmerül bármilyen kérdés, akkor
azt jelezzék. Amikor már megszerveztünk egy programot, utána nem lehet módosítani az időpontot.
Pozitív tapasztalataim is vannak, nagyon lelkesek az emberek, bárkitől bármit kértünk, szívesen
segítettek. A pünkösdi vígasság hétvégén lesz. Május 1-jén felállítottuk a májusfát, és pünkösdkör
szokás a májusfát kitáncolni. 9 órakor kézműves foglalkozással kezdődne a program, amit
Greifeinstein Jánosné tart, majd pedig gombfoci bajnokság lenne. Néhány éve működött a Kultúr
Közösségi Házban gombfoci szakkör, van két hatalmas gombfoci asztalunk, úgy gondoltuk, hogy a
rendezvényre kihozzuk. 10 órától népi játszóház, és táncház kezdődne Gula Miklós vezetésével,
miközben előkészületek kezdődnének a kürtös kalács sütéséhez, parázson szeretnénk kürtös kalácsot
sütni. 11 órakor kerülne sor a májusfa kitáncolására, illetve olyan versenyre, ahol madárijesztő figura
készítése a feladat. Lesz még utcaközösségek és egyesületek versenye, valamint tréfás csapatversenyek
a település lakóinak. 12 órakor egytálétel vásárolható, majd a Csajok ének- és táncegyüttes gyermek
műsora következne. A mazsorett csoportokkal megállapodást kötöttünk, hogy a ruhák ellenében,
amit használnak, a település rendezvényein fellépnek. 13 órától bodzából készült termékek
bemutatója lenne, ugyanis a pünkösdkor szokás a szekereket feldíszíteni bodzával és bodza virággal.
14 órától népi játékok bemutatója következne, amely május 1-jén is nagy siker volt, majd pedig egy
mesebeli hétpróba gyerekeknek, a felnőtteknek, sportprogramok lesznek. A csocsó bajnokság aminek múltkor olyan nagy sikere volt - szintén folytatódna. 16 órától körjátékokat mutatnának be az
Abai Nyugdíjas Klub tagjai, ezt követően pünkösdi népszokások megismertetése, pünkösdi
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királyválasztás lenne. Május 1-jén szülő-gyermek vetélkedő volt a kézilabdapályán, ezt is beírtuk a
programba, illetve egyéni vetélkedők is lennének. 18:30-tól az Abai Jazz tánccsoport bemutatójára
kerülne sor, bejelentkezett a csőszi hastánc csoport is, őket is szeretettel várjuk. 19 órától Retro
Discoval zárnánk a rendezvényt. Zsinkó István felajánlotta, hogy a gyerekek kovácsolhatnak is.
Pünkösd után van hagyományosan a búcsú, az Aba Napokat június végére szerveztük, és a búcsúsok
is erre az alkalomra fognak eljönni. A búcsú egyházi ünnep volt régen, ezért egy olyan ötlet született,
hogy a katolikus templomkertben június 7-én 13 órától vallási felekezetektől függetlenül közösségi
programot szerveznek, amelyen nemcsak katolikus hívek vehetnek részt, hanem reformátusok is,
illetve olyanok is, akik nem tartoznak egyik felekezethez sem. Kézműves foglalkozást tartanának,
játékos vetélkedőket, tárlatvezetést a régi harangozó házba, a stációkhoz is, gyertyaöntést,
festménykiállítást szerveznének, lehetne kegytárgyakat vásárolni, illetve lenne közös szalonnasütés is
Az Aba Napok június 26-28-án lesz. Véleményem szerint a program nem vesztett a minőségéből
annak ellenére, hogy próbáljuk olcsóbban megszervezni a programokat. A zenepavilonnál lenne 17
órakor az ünnepélyes megnyitó, amelyen közreműködik az Abai Pávakör és Citerazenekar, a
Szamosújvári Néptánc csoport, Csengettyű énekegyüttes, Sárvíz Fúvószenekar és az Aranyalma
Néptánc együttes. Mielőtt megkezdődik a megnyitó a Kultúr előtti téren Vitéz László című
bábelőadást lehet megtekinteni. Lesznek nagy koncertek is, Irigy Hónaljmirigy, Charlie, Balázs Klári,
illetve lesz egy érdekes esemény, tűzszertartás, melynek a közösség összekovácsolása a célja, a
honlapra felteszünk majd egy részletes ismertetőt. Az a lényege, hogy testileg és lelkileg is
felkészülünk az ünneplésre, vannak különböző események, dolgok, amivel hozzá tudunk járulni. A 15
éves Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek lesz kiállítása 3 napon keresztül a Kultúr
Közösségi Házban, illetve az Aba Napok elmúlt történéseiből lehet megtekinteni kiállítást. Immár 2.
alkalommal kerülne megrendezésre a Hagyományok forrása program, melynek főszervezője Steixner
István, aki már csütörtökön jurtafalu és középkori udvar kialakítását fogja a Fórum környékén
elvégezni, este pedig tábortűz lesz. A programjai között írt fel emléktárlatokat, fotó, képzőművészeti,
ipar- és népművészeti előadásokat, színházi előadásokat, divatbemutatót, harcművészeti bemutatókat,
azték táncot, honfoglalás kori ételfőzést, és különböző színes programokat, ami úgy gondolom,
érdekes színfoltja az Aba Napoknak. A szombati napon a Kultúr előtt a gyerekeknek táncház lesz,
illetve ugyanúgy lenne Citroen felvonulás, mint a korábbi években, csak kicsit többen jönnének,
ugyanis felvettük a kapcsolatot a klub vezetőjével, aki rengeteg autót le tud küldeni, ha tudjuk
fogadni. Szeretettel várjuk őket. A délelőtt folyamán sportversenyek lesznek, Aba Kupa
futballmérkőzés, illetve múlt, jelen, jövő az abai kézilabdában a kézilabda pályán, valamint
horgászverseny. A szokásokhoz híven lesz faluebéd, amit most nem mi szerveznénk, hanem
vállalkozók, akik árulnak a rendezvényen, ezzel is pénzt tudunk spórolni. A délután folyamán is
rengeteg hagyományos program lesz: szomszédolás, filmvetítés az Aba Napok történetéről, illetve a
Nomád pláza című film levetítése, különböző együttesek fognak fellépni, lesz humoristánk is, Badár
Sándor személyében. Az esti nagykoncerten a Kiscsillag és a Quimby lép fel. A vasárnapi program a
fúvószenekar és a mazsorett csoportok felvonulásával kezdődik, zenés ébresztővel, a gálájukat
délelőtt lehet megtekinteni a zenepavilonnál. A Kultúr előtti téren Vásártér címmel Kovács Géza
bábelőadása látható, aki szintén ingyen vállalta az előadást. Népi kézműves foglalkozást is tartanak a
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai. Délután folyamán lesz a Fehérvári
huszárok bemutatója, illetve néptánc gála is, valamint a Sárvíz szépe szépségkirálynő választás. Este
Kormorán koncert lesz, majd a rendezvény tűzijátékkal és bállal zárul. Többször összejöttünk a
magisztrátus tagjaival, többször átbeszéltük mindhárom nap programját is, akik javaslatot akartak
tenni a programokra, élhettek a lehetőséggel, mi pedig igyekeztünk figyelembe venni őket.
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Kossa Lajos polgármester:
Néhány dologgal szeretném kiegészíteni az elmondottakat. Úgy érzem, hogy kezd megvalósulni az az
elképzelésünk, hogy 2009. a közösségek éve legyen Abán, és ez is valóban azt igazolja, hogy sok tenni
akaró, jó szándékú ember él közöttünk, a közösségben igen komoly összetartó erő rejlik. A
polgárőrség az elmúlt hónapokban megújulva folytatta a működését, és ha szűkös keretek között is,
de biztosítani tudtuk a megújulás anyagi forrásait. Nem az én tisztem lenne bejelenteni, igazgató úr
illetékesebb, de mivel megkaptam már a meghívót, és úgy tudom, hogy a lakossághoz is hamarosan
kimennek, vagy kimentek már, a kézilabda egyesület az elmúlt időszakban mindenki nagy örömére
hazaköltözött, itthon játssza a hazai mérkőzéseit. Az egyesület jövő szombaton veheti át a Fejér
Megye Kézilabdázásáért járó díjat, amely azt hiszem, szintén nagyon komoly elismerése az
egyesületnek és az egyesületen keresztül az abai közösségi életnek. Jövő szombaton fogja tartani
ballagását a Művészeti Alapiskola, amelyen nagyszabású néptánc bemutató is megrendezésre kerül a
Millenniumi Parkban. Szerencsére a két esemény nem üti egymást, egymás után kerül megrendezésre,
akit érdekel, mindkét rendezvényen részt tud majd venni. A fúvószenekarunkat június közepén
Lengyelországba várják egy nagyszabású Nemzetközi Fesztiválra, a néptáncosokat, illetve a
focicsapatot júliusban Tallósra várják falunapokra, és a Pávakör is nagy lelkesedéssel és komoly
erőkkel készül a 15 éves jubileum megünneplésére. Judit által elmondottak alapján is az tűnik ki, hogy
az elképzelés, miszerint kevesebből többet valósítsunk meg, egyre inkább megvalósulni látszik, és
nagyon örülök annak, hogy a magisztrátusi nap, amelyet május 1-jén megrendeztünk, egyértelműen
azt igazolja, hogy az abaiak igénylik a közösségi életet. A nagyszámú részvétel, illetve az újszerű
programok pedig valóban azt bizonyítják, hogy sokszor többet ér egy-egy olyan közösségi
rendezvény, amelyen egymással tudunk beszélgetni, illetve egymással játékosan tudjuk eltölteni az
időt, mint egy-egy sztárfellépő. Azt hiszem, hogy az Aba Napokra szükség van, a visszajelzések
alapján egyértelműen az látszik, hogy az emberek nagyon várják, nemcsak Abán, hanem szűkebb és
tágabb környezetünkben is, és bízom abban, hogy valóban megújulva, valamennyi régi értéket
felvonultatva tudjuk megrendezni június végén az Aba Napokat. Ahogy Judit is elmondta, sok
esetben sikerült az eddigiekhez képest egyszerűbb, hatékonyabb megoldást találnunk, ami az
önkormányzat illetve a helyi szervezők számára is kevesebb problémát és egyszerűbb megoldásokat
jelent. A képviselő-testületet természetesen tájékoztatni fogjuk a finanszírozásról, komoly
szponzorok fogják támogatni az Aba Napokat, amellyel a rendezvény anyagi oldalát is biztosítani
tudjuk.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
A napirendi pont végén akartam megemlíteni azt, amit a polgármester úr is elmondott. Nagy
megtiszteltetés érte az Aba Sárvíz Kézilabda Egyesületet. A Fejér Megyei Kézilabda Szövetség
elnöksége a Fejér Megye Kézilabdázásáért díjat adja át ezen a szombaton, tehát nem jövő szombaton.
Este fél 6-kor, az utolsó bajnoki mérkőzés előtt az iskolai kézilabdapályán kerül sor az átadóra,
melyre ezúton meghívom képviselőtársaimat illetve a község lakosságának kézilabdát szerető,
támogató részét.
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen vasárnap is várunk mindenkit a pünkösdi rendezvényre.
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Részben új pályázati lehetőségekről kell döntenie a képviselő-testületnek, mielőtt azonban erre
rátérnénk, szeretnék javaslatot tenni az idei éves költségvetésünk bevételi oldalának a további
növelésére. A 2009. évi költségvetési tervünk előterjesztésében jeleztem a képviselő-testület számára,
hogy további bevételi forrást jelenthet, ha az önkormányzat kilép a Székesfehérvár és környéke
pénzügyi alapból, és visszakapja az eddig befizetett összeget. Megérdeklődtem, csekély összegről
lenne szó, ezért inkább a következő javaslattal élnék a képviselő-testület felé. Ne lépjünk ki az
alapból, hanem vegyük igénybe az alap szolgáltatását, amely kamatmentes kölcsön igénybevételét
teszi lehetővé a tagönkormányzatok számára. Az önkormányzat tagja továbbá a megyei pénzügyi
keretnek is, melynek pályázati felhívását szintén megkaptuk. Mindkét pályázatot a hónap végéig, a
jövő hónap elejéig lehet benyújtani. Kérem a képviselő-testülettől, hogy a két alap pályázati
lehetőségét használjuk ki. Figyelembe véve, hogy milyen célra igényelhet az önkormányzat
kamatmentes kölcsönt, mindkét esetben javasolom, hogy a Norvég finanszírozási mechanizmus
keretében megvalósuló iskola beruházáshoz kérjünk 5-5 millió Ft kamatmentes kölcsönt, amely
visszafizetését 3 év alatt, másfél-másfél, illetve 2 millió Ft összegben vállalnánk. A pályázatok további
forrást biztosítanak számunkra, és a következő két napirend kapcsán is két olyan pályázatról lesz szó,
amelyekkel továbbra is biztosítani tudjuk költségvetésünk egyensúlyát.
Aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsunk be a Városkörnyéki Alaphoz az írásos előterjesztésnek
megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
89/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében
megvalósítandó iskola felújítás önerő összegére kamatmentes kölcsön igénybevételéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
Aba Nagyközség Önkormányzata a Városkörnyéki Pénzügyi Alapból 2009. évben 5 millió Ft
kamatmentes kölcsönt igényel. A kölcsön célja a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében
megvalósítandó Aba Sámuel Általános Iskola tetőtér felújítása pályázati önerejének kiegészítése.
Az önkormányzat a kölcsön visszafizetését 3 év alatt tudja vállalni, az alábbi ütemezésben: 2010. év
1,5 millió Ft, 2011. év 1,5 millió Ft, 2012. év 2 millió Ft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kölcsön igénybevételéhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Fejér Megyei Pénzügyi Kerethez szintén pályázatot nyújtsunk be az írásos
előterjesztésnek megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
90/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében
megvalósítandó iskola felújítás önerő összegére kamatmentes kölcsön igénybevételéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
Aba Nagyközség Önkormányzata a Fejér Megyei Pénzügyi Keretből 2009. évben 5 millió Ft
kamatmentes kölcsönt igényel. A kölcsön célja a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében
megvalósítandó Aba Sámuel Általános Iskola tetőtér felújítása pályázati önerejének kiegészítése.
Az önkormányzat a kölcsön visszafizetését 3 év alatt tudja vállalni, az alábbi ütemezésben: 2010. év
1,5 millió Ft, 2011. év 1,5 millió Ft, 2012. év 2 millió Ft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kölcsön igénybevételéhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Két pályázatról szeretném a képviselő-testületet tájékoztatni, illetve a támogató döntését kérni. Egy
polgármestertársammal beszélgetve a pályázati határidő lejárta előtt 3 nappal jutott tudomásomra,
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdetett illegális hulladéklerakó
felszámolására, amely pályázat keretében 3 millió Ft-ot lehet elnyerni az összes költség 80%-a erejéig.
Elkészíttettük a pályázatot, és benyújtottuk a Lómezőben található illegális hulladéklerakó
felszámolására a Depónia Kft-vel közreműködve. Megvizsgálva a területet a következő megoldást
javasoljuk: a területen található kommunális illetve építési törmelék, amely nem használható fel,
beszállításra kerülne a Depónia Kft. székesfehérvári telephelyére. A területen felhasználható földből
szánkózó dombot alakítanánk ki, füvesítve, parkosítva a gyermekek, fiatalok számára. A pályázat
összköltségvetése 3.750.000 Ft, melyből 600.000 Ft önerőt kell vállalnunk készpénzben, és 150.000
Ft-ot ajánlottunk fel társadalmi munkában. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a
pályázatot. Úgy gondolom, ha a pályázatunk sikeres lesz, akkor a településünk nagyon neuralgikus
pontján tudunk rendet tenni. A Pénzügyi Bizottság támogatta az elképzelést.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is támogatja a pályázat benyújtását.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a pályázati cél megvalósítása érdekében az önkormányzat 600.000 Ft-ot
biztosít a költségvetéséből, és 150.000 Ft-ot ajánl fel társadalmi munkában, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
91/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által meghirdetett pályázati intézkedésre, illegális hulladéklerakó felszámolására.
A beruházás bruttó költsége 3.750.000.- Ft, melyhez az önkormányzat önerőként 600.000 Ft a 2009.
évi költségvetés terhére készpénzben, illetve 150.000 Ft-ot társadalmi munkában biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
A következő pályázat, amelyet jövő hét elején kell benyújtanunk, a bodakajtori orvosi rendelő és
közösségi ház felújítására vonatkozik. A cél szintén szerepelt az idei költségvetési tervünkben, és
jeleztem a képviselő-testület számára, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács által későbbiekben
meghirdetendő CÉDE pályázat keretében lesz lehetőségünk pályázat benyújtására, és sikeres pályázat
esetén a cél megvalósítására. A pályázatot kiírták, június 2. a beadási határideje, összességében
regionális szinten 584,5 millió Ft áll rendelkezésre. Az épület felújítására vonatkozóan megkértük a
vállalkozói ajánlatot. Szeretném tájékoztatni a testületet arról, hogy az épület felújítása, amennyiben a
pályázatunk sikeres lesz, a következőket foglalja magában: rendelkezünk olyan tervvel, amely magas
tető megépítésével újítaná meg az épületet. A költségekbe azonban jelenleg a magas tető nem fér
bele, de természetesen a tető beázását meg kell szüntetni. A kivitelezőkkel egyeztetve olyan koszorút
helyeznénk el az épületen, amelyre később ráépíthető a magas tető. A nyílászárók cseréjét illetve az
épület külső felújítását teljes mértékben, az elfogadott terveknek megfelelően valósítanánk meg. Az
épület belső felújítása azt a részt foglalná magában, amelyet jelenleg is használnak a bodakajtoriak, a
másik szárny egyelőre nem kerül felújításra. Az orvosi rendelőként és közösségi helyiségként szolgáló
épületrész teljes felújítást kapna, ami azt jelenti, hogy ahol szükséges, padozatcserére, festésre kerülne
sor, illetve van egy nagyon rossz állapotban lévő zuhanyzó is az épületben, úgy gondoltuk, hogy
érdemes ott zuhanyzókat kialakítani. Így az Aba Napokra érkező delegáció, vagy bármilyen más
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vendégség esetében szálláshelyként is használható az épület. Gyakorlatilag nagyon komplett, és a
későbbiekben folytatható felújítás történhetne meg. A kivitelezői ajánlat, amely természetesen teljes
fűtéskorszerűsítést, a villamos hálózat, vízvezeték hálózat teljes felújítását, továbbá az épület mögötti
terület tereprendezését foglalja magában, bruttó 34.721.050 Ft, melynek 25%-át kell önerőként
vállalnunk, azaz 6.944.210 Ft-ot és 27.776.840 Ft-ra pályáznánk. Vállalnia kell a képviselő-testületnek,
hogy 5 évig fenntartja és üzemelteti az épületet. Úgy gondolom, ennek semmi akadálya nincs. A
rendelkezésre álló keretet figyelembe véve reális esély van arra, hogy nyerjen a pályázatunk, annál is
inkább, mivel a tetőbeázás megszűntetéséig, bár szépen felújították a bodakajtori emberek belülről az
épületet, az orvosi rendelő, mint kötelező szolgáltatás és egyéb közösségi funkciók ellátására az épület
nem alkalmas. Kérem a képviselő-testület jóváhagyását. Június 2. a beadási határidő, megítélésem
szerint a nyár közepén, végén várható döntés, ezt követően közbeszerzési eljárást kell kiírnunk. A
költségek nagy része már nem az idei éves költségvetésünket fogja terhelni, de ahogy jeleztem, a
bevételi oldalon is növeltük az önkormányzat költségvetését, tehát mindenképpen tudjuk vállalni
sikeres pályázat esetén az önerőt. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót
Mercsek Györgynek.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Polgármester úr elmondta, hogy az épületre első ütemben tetőszerkezetet is terveztek. A jelenlegi
pályázatnál az épület külső homlokzatát nem lehet megváltoztatni, csak így nyújtható be felújítás
címén. Jártam az épületben, igen rossz állapotban van, a tető beázása miatt az elsődleges a tető teljes
szigetelése, mellyel hosszú távon megoldódik az épület sorsa, és akkor a bodakajtori emberek
szolgálatba tudjuk állítani az épületet, az orvosi rendelő is zavartalanul működhet. A Pénzügyi
Bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a bodakajtori orvosi rendelő és a közösségi ház felújítására pályázatot
nyújtsunk be a CÉDE kerethez összességében 34.721.050 Ft-os beruházás összértékben, 27.776.840
Ft támogatás elnyerése céljából, ehhez az önkormányzat 6.944.210 Ft-ot biztosít a költségvetésében,
illetve a képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 5 évig tovább üzemelteti a fenti
létesítményt, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
92/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett 2009. évi CÉDE pályázati intézkedésre, az Aba-Bodakajtor területén
található orvosi rendelő és szolgáltató ház felújítására.
A beruházás bruttó költsége 35.221.051.- Ft, melyhez az önkormányzat 25% önerőt a 2009. évi
költségvetés terhére biztosít, mely összeg 8.805.263.- Ft.
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Ezen túlmenően az önkormányzat vállalja, hogy a megvalósuló beruházást követően az ingatlant a
pályázati célként meghatározott szempontok szerint 5 évig üzemelteti.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2009. június 2.
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület március 12-i ülésén 38/2009. számú határozatában bízta meg az Aba-Invest Kftt a Norvég alapú pályázat kivitelezési és azzal összefüggő feladatainak elvégzésével. Kérem a
képviselő-testületet a határozat pontosítására, amely az Irányító Hatóságnál is félreértésre adott okot.
A határozat 1. pontjában megbíztuk a céget az összes menedzsment és szakmai feladattal. A pályázati
menedzsment nem tartozik abba a körbe, amely az Aba-Invest Kft. hatáskörébe esik, erre
vonatkozóan az önkormányzatnak már van megkötött szerződése, ezért kérem, hogy annyiban
pontosítsuk a határozatunkat, hogy a menedzsment feladatok nem tartoznak az Aba-Invest Kft.
feladati közé. Az idén elhatározott I. ütem kiviteli tervei elkészültek a napokban, és a cég készíti elő a
kivitelezéssel illetve a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat. Bízom abban, hogy a meghatározott
ütemben tudjuk illetve tudja az Aba-Invest Kft. a beruházási feladatokat végrehajtani.
Aki egyetért azzal, hogy a 38/2009. (III.12.) számú határozatát a képviselő-testület annyiban
pontosítsa, hogy annak 1. pontjából a menedzsment feladatok kikerülnek, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:
93/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a 38/2009. (III.12.) számú határozatának 1. pontját hatályon
kívül helyezi, melynek helyébe az alábbi tartalmú szövegrész kerül:
1. Aba Nagyközség Önkormányzata átadja az „EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus”
programon finanszírozást nyert „Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja”
című projekttel kapcsolatos feladatok elvégzését az Aba-Invest Kft. részére. Az átadás érinti a
2008. január 31-én kelt, 0017/NA/2006-1/ÖP-6 számú támogatási szerződésben
megnevezett összes szakmai feladatot.
Kossa Lajos polgármester:
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet arról, hogy egy rég várt esemény végre pozitív
végkifejlete felé tart. Évek óta tárgyalja a képviselő-testület az úgynevezett Zöldségtermesztő
Üvegház megvalósulását. Örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet arról, hogy a mai nappal
jogerős építési engedéllyel rendelkezik a cég, és megkezdődtek a kivitelezési munkák is, ami azt
jelenti, hogy még ebben az évben mintegy másfél hektár nagyságú üvegházas rendszer épül fel Abán,
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amely mintegy 1 milliárdos beruházást jelent, új munkahelyeket teremt, illetve a helyi iparűzési adó
bevétel tekintetében is komoly lehetőséget biztosít az önkormányzat számára. Reményeink szerint az
év második felében a beruházás kiegészül pizzaüzem megvalósításával is, amely további igen jelentős
forrást jelent a településünknek.
A szennyvízberuházással kapcsolatban is jó híreink vannak, átadom a szót alpolgármester úrnak.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A testületi ülés előtt mindenki megkapta az Organica Zrt. értesítését. Ha minden jól alakul, akkor
holnap 1 órakor átadásra kerül a szennyvíztisztító telep, ami azt jelenti, hogy a gerincvezeték
befejezése után megindulhat a szennyvízhálózat üzemeltetése. Holnap, holnapután egyeztetünk a
kivitelezővel a hátralévő gerincvezeték befejezéséről. Szeretném megnyugtatni a lakosságot, nem kell
áttelepíteni a szennyvíztisztító telepet, ugyanis ez volt a legutolsó hír a faluban, hogy a
szennyvíztisztító telep nem jó helyre épült, ezért át kell telepíteni. Röviden ennyit szerettem volna
mondani, illetve gondolom, az önkormányzat gondoskodik arról, hogy ki legyenek értesítve a lakók.
Kossa Lajos polgármester:
Már megtörtént. A szennyvíztisztító telep átadásához szorosan kapcsolódik az E.ON értesítése, hogy
június 2-án üzembe helyezésre kerül az a trafoállomás, amely a szennyvíztisztító telep működését
biztosítja, így már ilyen értelemben nincs akadálya annak, hogy a szennyvíztisztító telep fogadni tudja
a településeken keletkező szennyvizet. Még egy probléma van azonban, jelenleg a hálózat nincs olyan
állapotban, hogy a szennyvíztisztító telepre a szennyvizet el tudjuk juttatni. A kivitelezői szerződés
véghatárideje május 31., de valamennyi képviselőtársam érzékelhette, hogy az elmúlt időszakban a
hálózattal kapcsolatos javítási és kivitelezői munkák sajnos nem abban az ütemben folytak, amely
lehetővé tenné a május 31-i befejezési határidő betartását. A gesztor önkormányzat képviseletében a
kivitelező konzorcium vezetőjét tájékoztattam a szükséges teendők megtételéről, holnapi napon
egyeztetést fogunk folytatni. Úgy gondolom, hogy a háttérben zajló pénzügyi, szakmai egyeztetések
mindenképpen abba az irányba mutatnak, hogy a nyár folyamán a hálózat is el fog készülni. Az
elmúlt időszakban a beruházás pénzügyi átvilágítása is több oldalról megtörtént, könyvvizsgáló is
átnézte a rendelkezésre álló anyagokat, illetve Klopkó János, a négy képviselő-testület által megbízott
pénzügyi bonyolító első sorban alpolgármester úrral, illetve az érintett települések polgármestereivel
egyeztetve átvizsgálta a kifizetések jelenlegi állását, a rendelkezésre álló forrásokat. Természetesen az
az ő tisztje lesz, hogy a képviselő-testületeket tájékoztassa, de úgy gondolom, hogy mindenképpen
pozitív hír, hogy mind a műszaki állapot, illetve az önkormányzatok által eddig kifizetett összeg
egyensúlyban van, és komoly realitása van annak, hogy mi is zárni tudjuk a rendszert. A másik
nagyon fontos tény, amelyről tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, és ezek a tények az elmúlt
hetek, hónapok szakmai, pénzügyi átvilágításának eredményeképpen ma már valóban tényként
állapíthatók meg, amely Aba illetve a képviselő-testület számára mindenképpen megnyugtató kell,
hogy legyen. Az elmúlt évek során többször érte az a vád a településünket, az önkormányzatunkat,
hogy a többi település által a szennyvízberuházáshoz biztosított forrásokat más célokra használtuk, és
ezzel komolyan hátráltattuk a beruházás menetét, illetve veszélyeztettük annak megvalósítását.
Klopkó János is, illetve a megbízott könyvvizsgáló is átnézte az önkormányzat könyvelését, a
víziközmű társulat könyvelését, a beérkezett forrásokat, a kifizetéseket, és néhány olyan tény került
megállapításra, amely éppen az ellenkezőjét bizonyítja annak, mint amilyen állítások a tavalyi évben
napvilágot láttak. A tények egyébként hónapok óta ismertek, vagy tavaly is ismertek voltak, de azt
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hiszem, hogy most került először úgy leírásra, hogy a többi önkormányzat képviselő-testülete
számára is egyértelmű legyen. Aba Nagyközség Önkormányzata több mint 20 millió Ft-ot saját
forrásból, saját hiteléből fordított olyan működési költségekre az Alba Geotrade műszaki bonyolító
által végzett tevékenységek ellenértékeként, illetve a címzett támogatás igénybevételének a kezelési
költségeire, amelyet a mai napig nem számlázott tovább az érintett önkormányzatoknak az érvényben
lévő gesztori megállapodásunknak megfelelően. Klopkó János a tavalyi év végén készített egy olyan
pénzügyi kimutatást, amely részletesen tartalmazza a hitelkeretek rendelkezésre állását, a hitelkeretek
lehívását, illetve a települések rendelkezésére álló forrásokat. Ezek nem friss tények, de ilyen
fajsúlyosan eddig nem foglalkoztunk vele. Míg a kimutatás szerint az I. ütem esetében arányosan
történt a banki hitelek lehívása a települések részéről a kivitelezés finanszírozására, addig a II.
ütemnél nagyon komoly eltérések vannak a gesztori megállapodáshoz képest. A gesztori
megállapodás szerint Aba önkormányzatának a beruházás 38%-át kell finanszírozni, ehhez képest a
II. ütemterv tekintetében eddig lehívott hiteleink a beruházás finanszírozásának 43%-át teszik ki.
Sárkeresztúr esetében kisebb az eltérés, de szintén 2%-kal több hitel került lehívásra a gesztori
megállapodáshoz képest. Soponya esetében a település javára történt 2% eltérés, Káloz esetében
viszont 4%-kal kevesebb hitel került lehívásra, mint ami a gesztori megállapodásban szerepel. A
települések számára jelenleg rendelkezésre álló szabad hitelkeret is igazolja ezt, nem kis tételekről van
szó. Aba esetében ez azt jelenti, hogy több mint 100 millió Ft-ot finanszírozunk több hónapja, amely
komoly kamatkiadást jelent önkormányzatunk számára. Aba esetében összességében 12.382.000 Ft
maradt szabad keretként, Sárkeresztúrnak 84.495.000 Ft, Soponyának 91.523.000 Ft, Káloznak
233.542.000 Ft áll még rendelkezésére. Van még egy nagyon fontos tény, amely szintén köztudott
volt eddig is, de most került először leírásra. Nevezetesen az érintett önkormányzatokat megillette
volna a helyi iparűzési adó. Nem megillette volna, hanem jog szerint jár a beruházás kapcsán. Sem
Aba, sem Sárkeresztúr, sem Soponya nem kapott helyi iparűzési adót a kivitelezői konzorciumtól.
Káloz esetében a helyi iparűzési adó kifizetése is megtörtént. A könyvvizsgáló megállapította,
-átvizsgálva a kifizetett számlákat, illetve az abai önkormányzathoz különböző forrásokból érkező
támogatást, banki hitelt, kivitelezői kölcsönt, társulati hitelekethogy jelenleg 44 millió Ft
forrásoldala nem található, ami, ha valóban így van, akkor azt jelenti, hogy Aba önkormányzata a saját
költségvetéséből finanszírozott további 44 millió Ft-ot a kivitelezői számlák kifizetésére.
Természetesen ezt még pontosítani kell. A fenti problémák rendezhetők a beruházás befejezéséig,
illetve azt követően is. Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert úgy gondolom, hogy
kicsit megnyugodhatunk, ugyanis nem arról van szó, hogy Aba bárkinek a pénzét elvette volna,
hanem egyelőre úgy tűnik, hogy Aba igen súlyos 100 millió Ft-okkal finanszírozta a beruházást.
Bízom abban, hogy az anomáliákat sikerül rendeznünk. Hozzá kell tennem természetesen azt, hogy a
banki lehívások esetében a polgármestereknek nem volt ráhatása arra, hogy milyen összegeket kell
lehívni, a bank illetve a bonyolító állapította meg, ők töltötték ki a lehívásokat. Azért tartom
fontosnak ezeket elmondani, hogy megnyugtassuk az érintett képviselő-testületeket,
önkormányzatokat, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy Aba igen komolyan támogatta a beruházást idáig.
A gesztori teendőkkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a vizsgálatok, illetve a bíróságon az
Ecoline Kft-vel folyó per kapcsán is olyan tények kezdenek körvonalazódni, amelyek azt hiszem,
visszamenőleg is sok mindent más megvilágításba fognak helyezni. Bízom abban, hogy mind Aba
gesztorsága, mind a gesztor önkormányzat képviselőjének szerepe tisztázódni fog az érintett
önkormányzatok, képviselő-testületek előtt. A tavalyi év történéseinek jelentős része abból fakadt,
hogy sajnos a gesztor önkormányzat képviselője nem tudta ellátni azon feladatokat, amelyekkel a
képviselő-testületek együttes üléseken megbízták. Polgármestertársaim számára is jeleztem, hogy Aba
képviselő-testülete megtette már a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a beruházás
befejezése után értékelhessük a folyamatokat. Ennek fontos része lesz részben a könyvvizsgálói
jelentés, részben a testület által belső ellenőrzés keretében meghatározott feladatok, a közbeszerzés
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illetve a megvalósuló beruházás gazdasági, műszaki hatékonyságának értékelése, illetve ugyanilyen
fontos része lesz a bírósági tárgyalás keretében, illetve majd reményeim szerint hamarosan a bírósági
végzés keretében hozott döntés. Úgy gondolom, szintén fontos tény, hogy a bíróság kérésünkre
független szakértőt rendelt ki az Ecoline Kft. tevékenységének értékelésére, tehát a beruházás
befejezése után rendelkezésünkre fog állni mindazon anyag, amely alapján valóban tárgyilagosan és a
tényeket figyelembe véve folyamatában tudjuk értékelni a beruházást. Szükséges lesz a beruházás
végén független műszaki szakértő által történő teljes felülvizsgálat, de azt is jeleztem
polgármestertársaim számára, hogy ma valamennyi képviselő-testület és valamennyi polgármester
számára az a legfontosabb feladat, hogy a beruházási sikeres befejezését segítse. Sárkeresztúr és
Soponya polgármesterével úgy érzem, hogy sikerült megbeszélni, sajnos Káloz polgármesterével nem
sikerül ezen ügyekben megegyezésre jutni. Számomra elég kellemetlen levelezés folyik most már
napok óta. A kivitelezőhöz intézett levelemben a május 31-i határidő közeledtével megtettem a
szükséges intézkedéseket, illetve a kivitelezőt tájékoztattam arról, hogy milyen lépések szükségesek
ahhoz, hogy sikeresen befejezzük a beruházást. Úgy ítélem meg, hogy a kivitelezői konzorcium
vezetője is abban érdekelt, hogy a beruházást befejezze. Meggyőződésem, hogy az
önkormányzatoknak, Aba önkormányzatának és a kivitelezőknek ez közös érdeke, de természetesen
tudomásul kell azt is venni, hogy a május 31-i határidő ismét közeledik, és már egyértelműen látszik,
hogy a beruházás a hálózat oldaláról nem fog határidőre befejeződni. Bízom abban, hogy az
elkövetkezendő napokban olyan egyezség születik, amely a beruházás kivitelező által történő
folytatását eredményezi, de természetesen arra is fel kell készülnie az önkormányzatoknak, hogy
esetleg más lépéseket kell tenni. Magam részéről optimista vagyok, a rendelkezésre álló iratanyagok,
műszaki dokumentációk alapján meggyőződésem, hogy nyár végére a beruházás jó anyagi
kondíciókkal befejezhető, ehhez viszont valóban bölcs és együttes döntésekre lesz szükség a
képviselő-testületek részéről. Ezért tettem meg a tájékoztatást részben polgármestertársaim számára,
részben a nyilvánosságot kihasználva valamennyi érintett település lakói számára, a legfontosabb
üzenet ma - megítélésem szerint - az, hogy Aba nem vette el a többi település pénzét, hanem súlyos
100 millió Ft-os nagyságrendben finanszírozta túl idáig a beruházást. Természetesen ez ma csak
abból a szempontból probléma, hogy Abának a szennyvízzel kapcsolatos kifizetési kötelezettségeit
jelentősen megnövelte, a forrásainkat jelentősen leapasztotta, és nem kis feladatot jelent a
kötelezettségeknek eleget tenni, de biztos vagyok abban, hogy a beruházás befejezése után
valamennyi képviselő-testület nyitott arra, hogy ezeket a problémákat korrigáljuk, és Aba is csak a
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek tegyen eleget.
A képviselő-testület múltkori ülésén megbízta a polgármestert illetve az intézményvezetőket, hogy a
Hermes Holding anyaghoz az érintő két intézkedési pontra vonatkozóan tegyenek javaslatot a
képviselő-testületnek május 31-i határidővel. Az intézményvezetőkkel a múlt héten tartottunk
egyeztetést, az egyeztetésen a következőkben állapodtunk meg. A Hermes Holding anyaga
kötelezővé teszi, vagy legalábbis megfontolás tárgyává, hogy a felső vezetői álláshelyeket a törvényi
minimumra csökkentse a képviselő-testület, illetve a tantárgyfelosztás olyan irányú felülvizsgálatára
tett javaslatot, amely költségmegtakarítást jelent az önkormányzat számára. Valamennyi intézmény
vezetője részt vett a megbeszélésen, és a következőkben állapodtunk meg. Június közepéig az
intézményvezetők elkészítik az intézkedési tervet, amelyet a képviselő-testület elé tudunk terjeszteni,
ez a következő pontokat tartalmazza:
•Szeptember 1-jétől valamennyi intézményben az intézményvezetői helyettesi álláshelyeket a törvényi
minimumra csökkentjük, ez azt jelenti, hogy valamennyi intézményben szeptember 1-jétől csak egy
igazgatóhelyettes segíti az igazgatók, intézményvezetők munkáját.
•A tantárgyfelosztás kapcsán igazgató urat arra kértem, hogy készítse el az intézkedési tervét arra
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vonatkozóan, hogy szeptember 1-jétől a tantárgyfelosztás úgy történjen meg, hogy a tanárok túlórája
a havi bér 10%-át ne lépje túl.
•Ezen felül abban maradtunk, hogy az eddigieknél szorosabb együttműködést kezdeményezünk az
intézmények között, ez elsősorban az oktatási intézményeinket érinti, ugyanis az új álláshelyek
meghirdetése esetén felülvizsgálatra kerül az intézményekben ellátandó órák száma, és megvizsgáljuk
annak a lehetőségét, hogy az egyes intézményekben tanító tanárok áttanításával csökkenthetők-e a
költségek.
Ezek voltak azok az alapvető pontok, amelyekben megállapodtunk, illetve amit már a gimnáziumi
igazgató úr pályázata kapcsán jeleztem, egy olyan együttműködési javaslatot szeretnénk kidolgozni a
képviselő-testületi ülésre, amely az Életiskola program még hatékonyabb és még hathatósabb
megvalósítását segíti elő, és azt a célt szolgálja, hogy még szorosabbá, még hatékonyabbá váljon az
egyes intézményeink együttműködése. Az intézkedési javaslatot, reményeim szerint, júliusban
tárgyalni tudja a testület. Az Aba Sámuel Általános Iskola tantestületét tájékoztattam a döntésekről,
melynek részben az önkormányzat honlapjának egyik fórumában vasárnap megjelent hozzászólás
volt az oka. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen tisztázom a tantestülettel, milyen változások
várhatók, és ez milyen hatással van a tantestület illetve az iskola munkájára. A mai napon reggel 8:53kor ismét egy írás jelent meg, nem kívánom minősíteni, viszont a benne foglalt valótlanságokra
szeretnék reagálni. Egyrészt szeretném Aba közvéleményét megnyugtatni, hogy Aba polgármestere
törvényesen jár el, illetve nem igazak azok az állítások, amelyek ebben az írásban szerepelnek, és
nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy nagyon károsnak ítélem meg az ilyen jellegű
magatartást több okból. Egyrészt nem szeretem azt, ha valaki névtelenségbe burkolózva fogalmaz
meg valótlan vádakat és állításokat, mert nagyon súlyos károkat okoz vele. Meggyőződésem, hogy az
írás az iskola valamelyik dolgozója által kezdeményezett. Nem tudom, ki rakta fel, de a tegnapi
tantestületi üléshez nagyon komoly köze van. Bízom abban, hogy igazgató úr, a tantestület tisztázni
fogja a kérdéseket, mert az iskola és a tantestület becsületét is nagy mértékben rongálja. Az
állításokkal kapcsolatban a következőket szeretném elmondani a képviselő-testület, a tantestület
megnyugtatására illetve az abai emberek megnyugtatására is. Az abai önkormányzat a legnehezebb
időkben is, tehát a tavalyi időszakban is, mindig időben átutalta az önkormányzati dolgozók bérét,
most is így történt, a mai napon mindenkinek a számláján volt a május havi bére, hozzá kell tennem,
hogy még csak május 27-ét írunk, tehát több nappal a törvényes kötelezettség előtt. Az iskolában is
így volt folyamatosan, és a mai nappal a bérükkel együtt a pedagógusok megkapták a szakkönyv
ellátással kapcsolatos juttatásukat is. A pénzügyi osztállyal egyeztettem, az idei évben semmilyen
elmaradásunk nem volt az Aba Sámuel Általános Iskola dolgozóival szemben, az első kéthavi
túlórákat is átutaltuk a dolgozók számára. Hozzá kell tennem, és a tegnapi megbeszélés is erről szólt,
hogy a túlórák igen magas mértékűek az Aba Sámuel Általános Iskolában, amely nem kis terhet jelent
az abai önkormányzat számára. A pénzügyi osztályon tájékozódva még a következőkről szeretném
tájékoztatni a testületet, illetve a tantestületet, igazgató urat is. Május 13-án írta alá igazgató úr a május
hónapra megállapított minőségi béreket, a kapcsolódó kimutatást átküldték a hivatal pénzügyi
osztályára. A pénzügyi osztály munkatársa május 19-én számfejtette a minőségi béreket, az utána járó
adókat az önkormányzat már befizette, és természetesen a minőségi béreket is ki fogjuk fizetni a
napokban az iskola dolgozói számára. Május végén jár a tantestület dolgozóinak a 3-4. havi túlóradíj,
erről is megkaptuk a kimutatást, összességében 2.177.000 Ft-ot jelent, melynek számfejtése még nem
történt meg. Igazgató úr, miután az e-mail felkerült a honlapra, telefonon hívott, értesített, hogy ő
sem érti az egészet. Elmondtam neki, hogy ahogy ígértük, június 30-ig valamennyi intézményben a
tavalyi évi hátralékokat is ki fogjuk fizetni. Hozzá kell tennem azt is, hogy az elmúlt hónapokban a
tavalyi éves tartozásokat is rendezte az önkormányzat, 3 havi étkezési díjat nem fizettünk még ki a
pedagógusok számára. Számomra érthetetlen, és megmagyarázhatatlan, ami zajlik, ismét egy folyamat
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nagyon fontos állomása. Én nyugodt vagyok, igyekszem a törvényeket betartani és betartatni az
önkormányzat életében, a Hermes Holding által tett megállapítások végrehajtását következetesen
segíteni. Tegnap a tantestületi értekezleten is elmondtam, hogy számomra nagy öröm, hogy a tavalyi
igen nehéz év után, amikor még abban kellett gondolkoznunk, hogy esetleg nagyon komoly
megszorításokra lesz szükség az önkormányzat életében, az önként vállalt feladatainkat meg kell
szüntetni, ehhez képest ma arról beszélhetünk, hogy az iskolában valamennyi tagozat megmaradt,
egyetlen plusz órához nem kellett a képviselő-testületnek hozzányúlnia, amelyek igen komoly
lehetőségeket biztosítanak a gyermekeink számára. Komoly sikerként könyvelem el azt, hogy a tavalyi
év után erről beszélhetünk, illetve azt is, hogy ebben az évben egyértelműen látszik már, hogy
stabilizálódik az önkormányzat költségvetése. Még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy az
önkormányzat az itt dolgozók bérét a legrosszabb időkben is mindig időben átutalta.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Csak nagyon röviden szeretnék reagálni ezekre a dolgokra. Polgármester úr is elmondta, hogy a négy
intézményvezető miben állapodott meg. Ha jól emlékszem, úgy fogalmazott polgármester úr, hogy az
igazgatóhelyettesek számát a törvényi minimumra csökkentjük. A törvényi minimum nulla, mert az
oktatási törvény szerint egy igazgatóhelyettes sem kell. Önálló iskolában, önálló óvodában adható
egy. Ha az óvodában 80-nál több gyerek van, ha az iskolában 400-nál több gyerek van, adható kettő,
de nem kötelező. Én sem kívánom felolvasni az e-maileket, hiszen aki megnézte a honlapot, biztosan
olvasta. Az egyiket tegnap kaptam azon a nevelőtestületi ülésen, ahol a polgármester úr tájékoztatta a
tantestületet arról, amit az imént elmondott. Több munkahely is van Abán, azt is el tudom képzelni,
hogy nem ránk vonatkozik. A másik dél körül akadt a kezembe. Régóta tudom, hogy az iskolában
van olyan hírvivő, olyan rosszindulatú renegát, áruló, aki rendszeresen, tudatosan, szándékosan
elferdítve viszi ki a híreket. Nagyon sokszor elmondtam, hogy azzal semmi gond nincs, ha az iskola
belső ügyeivel kapcsolatos híreket kivisszük, hiszen ha 44 ember csak a saját közvetlen család
tagjának mondja el, már százan tudnak róla. Egyébként semmi titkos dolog nem folyik az iskolában,
minden hírt ki lehet vinni, de a hír szent. Mindenkit arra kérek, hogy úgy vigye ki, ahogy az a
valóságban elhangzott. Meggyőződésem, hogy az e-mailt közzétevő ember abban érdekelt, hogy
békétlenséget szítson. Nem tudom pontosan, ki ő, de ha megtudom, valószínű, hogy nem fog
tanítani az abai iskolában.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy zárjuk le a témát, mert többet nem érdemel. Igazgató úrral az elmúlt
időszakban, illetve ma telefonon is megbeszéltük, hogy mindkettőnk célja az, hogy az iskolában
nyugalom legyen, illetve hatékonyan folyjon a munka. Megítélésem szerint, mindenki céljának ennek
kell lennie, hogy a nyugalom végre helyreálljon, annál is inkább, mert egyre kevesebb ok van arra,
hogy ilyen vélemény jelenjen meg.
A következő levél, amely az írások hangulatát folytatja, Horváth István képviselőtársunké. Ma
délután juttatott el egy bejelentést a képviselő-testülethez. Nem kívánok ezzel sem részletekbe
menően foglalkozni, ami fontos a képviselő-testület számára, hogy Horváth István képviselőtársunk
bejelentette, lemond az Alba Airport Kft. valamint a Sárvíz Kht. felügyelő bizottsági tagságáról,
illetve a helyi védelmi bizottság titkári teendőiről. A továbbiakban a Hermes Holding által a
képviselői indítványára küldött megállapításokkal kapcsolatban tesz a észrevételeket. Természetesen
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el fogom juttatni Kiss Tamás úrhoz, a Hermes Holding Kft. ügyvezetőjéhez a levelet, hogy ezzel
kapcsolatban fejtse majd ki az álláspontját. A polgármester magatartásával kapcsolatos észrevételei
hasonlatosak a fórumon megjelent észrevételekhez. Kellő alázattal, nyugalommal, és tisztelettel
fogadom mindazon vádakat, amelyeket képviselőtársam most már úton, útfélen hangoztat. Sajnálom,
hogy ide jutott. Levelének még egy mondata van, amely a képviselő-testületet becsmérli. Továbbra is
fenntartom azon véleményemet, amelyet a szeptemberi falugyűlésen fogalmaztam meg, hogy a
falunak, a közösségnek a válságból való kivezetésére a képviselő-testület alkalmas, és a képviselőtestület képes arra, hogy mindezt végigvigye. Az elmúlt hónapok egyértelműen ezt igazolják és bízom
abban, hogy a következő hónapokban további olyan pozitív fejlemények történnek az önkormányzat
életében, amelyek véglegesen lezárhatják az elmúlt év történéseit. Nyugodtságra és higgadtságra
szeretném kérni képviselőtársaimat, nem kell foglalkozni az ilyen véleményekkel. Bízom a képviselőtestületben, és az elmúlt hónapok eseményei is azt igazolják, hogy a képviselő-testület érdemes és
alkalmas arra, hogy a települést életének nehéz napjaiban irányítsa, koordinálja a település életét, és az
elmúlt hónapokban meghozott felelős döntések - megítélésem szerint - egyértelműen azt igazolják,
hogy van kiút a nehéz helyzetből. Nagyon sok anyagot biztosítottunk már nemcsak a képviselőtestület számára, hanem az érdeklődök számára is, amely most már árnyaltabban mutatja be a tavalyi
évet, igazolja, hogy nem egyedi abai problémáról van szó, hanem országos válságról. Ha a dolgaink
úgy alakulnak, ahogy az év elején elterveztük és ahogy a költségvetésünknél meghatároztuk, akkor
Aba az első lehet azon települések között, amelyek a válsághelyzetből megújulva, sokkal racionálisabb
működési keretben tud dolgozni. Nem először hangoztatom már, hogy a válság nem elsősorban
pénzügyi válság, hanem jellem kérdése. Azt hiszem, egyre inkább elválnak egymástól az emberi
jellemek, és a nehéz időszak igazolja azt, ki az, aki nehéz helyzetben jellemes emberként tud
viselkedni, és ki az, akit az örvény magával ragad. Bízom benne, hogy az össztűz, amely most néhány
ember részéről alaptalanul a képviselő-testület és a polgármester irányába megnyilvánul, hamarosan
alábbhagy, és szeretném folytatni, amit november óta elkezdtünk. Tények alapján újra értékeljük a
tevékenységünket, és ahol szükséges korrekciókat fogunk végrehajtani. Részben már megtörtént, és
örülök annak, hogy a Kék Óceán Stratégiában megfogalmazott alapelvnek, melynek lényege, hogy az
innováció és a költséghatékonyság irányába mozduljunk el, egyre több látványos megnyilvánulása van
településünkön. Bízom abban is, hogy a következő hónapokban hasonlóan pozitív események
következnek be. Kérem képviselőtársaimat, ha már a legnehezebb időkben kitartottunk, akkor
valóban bölcsen és együtt gondolkozva, együtt döntve azt a néhány lépést még tegyük meg, amelyek
szükségesek a helyzet teljes stabilizálásához. Meggyőződésem, hogy a 2010-es választásokig
valamennyi ígéretünket teljesíteni tudjuk, és akkor azok az emberek, akik nehéz helyzetben is tették a
kötelességüket, és tudják azt, hogy mivel jár a képviselői felelősség, emelt fővel állhatnak majd fel
ettől az asztaltól.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A két e-mailhez szeretném megjegyezni, ha már így megszólíttattam, mint bégetni sem merő birka.
Nem tudom, kire gondoltak, ránk, vagy másra, de vállalom, hogy bégetni nem merő birka vagyok,
viszont akkor legalább lehet tudni, hogy ez én vagyok. Mindenkinek szíve joga véleményt
nyilvánítani, de úgy gondolom, az lenne a minimum, hogy a véleményét felvállalva személyesen
mondja el az álláspontját. Én is nagyon bátor és merész megjegyzéseket tehetnék bármilyen
weblapon mindenféle nicknév mögé bújva, úgyhogy arra kérek mindenkit, akinek ötlete vagy
véleménye van, hivatalos formában, testületi ülésen, nyilvánosan mondja el. Az elmúlt két és fél év
során, mióta testületi tag vagyok, még nem vettem észre, hogy tömött sorban állnának az emberek,
hogy bejussanak a nem túl izgalmas képviselő-testületi ülésre. Tisztelettel és szeretettel meghívnék
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mindenkit, akinek bármilyen véleménye van a testület eddigi munkájával, vagy a jövőbeni munkájával
kapcsolatban, személyesen jöjjön el, mondja el a véleményét, nagy valószínűséggel meghallgatjuk,
megvitatjuk, és szerintem, ha arra érdemes, akkor meg is fogjuk fogadni. A másik észrevételem
képviselőtársam levelével kapcsolatos. Az, hogy a testület alkalmatlan arra, hogy a problémát
megoldja, elhangzott 2008. szeptemberében is. A kijelentés annyiban irritál engem, tavaly
szeptemberben is bosszantott, akkor nem egészen 20 hónapja voltam a testület tagja, és elég
komikusnak éreztem ezt egy olyan képviselő szájából hallani, aki több cikluson keresztül részt vett a
döntések előkészítésében és a döntések meghozatalában. Tekintettel arra, hogy nem nevesítette, hogy
kikre gondol, joggal feltételeztem, hogy rám is, mindannyiunkra. Vissza kell utasítanom. Különösen
furcsállom az idézetet azon képviselőtársamtól felhozni, aki tényleg többszörösen vett már részt a
képviselő-testület munkájában, több cikluson keresztül, illetve pozíciójánál fogva is volt ráhatása
olyan gazdasági folyamatokra, amelyek befolyásolták az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Egyébiránt
még annyi megjegyzésem lenne, hogy amennyiben alkalmatlan a testület, ennek is van egy hivatalos
formája, ahol véleményt lehet nyilvánítani, az önkormányzati választások. Aki nem emlékezne rá, volt
2006-ban, a következő 2010-ben lesz. Kérem polgármester urat, hogy minden egyes testületi ülésen
jelezze a nyilvánosságnak, hogy 2010-ben lesz önkormányzati választás, és szeretném, ha minél több
képviseleti joggal rendelkező abai polgár jelenne és szavazatával nyilvánítana véleményt, hogy az ott
indulók közül, kit tart érdemesnek a falu vezetésére. Lenne más véleményem is, de azt gondolom,
hogy a tisztségemből adódóan nem lenne ildomos azokat a szavakat elmondani, amelyek hirtelen
felindulásból kikívánkoznak belőlem.
Bor József Dezső képviselő:
Csatlakoznék alpolgármester úr éles és nagyon jó hozzászólásához. Valóban jó volna, ha a valakik
mernék nevesíteni magukat, amikor közösséget érintő témában nyilatkoznak az informális
csatornákon. Megdöbbentett képviselőtársam, Horváth úr bejelentése. Nem biztos, hogy jól
átgondolta, hosszú ideje képviselő volt, részt vett a döntésekben, az lenne a feladata, hogy ha egyszer
megválasztották, akkor becsülettel végigcsinálja. Nem pedig feladni és befele vagy kifelé mutogatni,
hanem végigcsinálni. Lesz megint választás, ahol a lakosság dönt arról, hogy a képviselőket
alkalmasnak tartja-e a jövőben is a képviseletre, vagy pedig nem. Eddig is így volt, mindig többen
jelentkeztek képviselőnek, és nem mindenkit választott be a falu lakossága a testületbe. Múlt héten
volt nálam a református egyház vezetője és a gondnok úr. Az önkormányzat megrendelte a
gesztenyefák permetezését. Nagyon köszönik, csak arra kérnének bennünket, hogy legközelebb
értesítsük őket, mert a környéken nem voltak felkészülve a permetezésre. Jegyzőasszonytól kérem,
hogy legközelebb jelezzük feléjük.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Jelezni fogom.
Kossa Lajos polgármester:
A vállalkozónak kell szólni, hogy jelezze, amikor érkezik.
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Egyébként kötelessége is jelezni.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy az önkormányzati cégek beszámolójának megtárgyalása végett zárt ülést rendeljünk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és
a következő határozatot hozta:

94/2009. (V.27.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalása végett
zárt ülés tartását rendeli el.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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