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Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen megjelent
képviselőtársaimat és kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Németh László képviselő, aki jelezte, hogy
egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni, illetve Bor József Dezső, Szemerei
Józsefné és Varga Istvánné képviselők később fognak megérkezni az ülésre.
A kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni az ülés napirendi pontjaira:
Napirendi pontok:
1)
2)
3)
4)

Beszámoló Aba Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantárgyfelosztása
Az Abai Gimnázium és Kollégium tantárgyfelosztása
Terület átadása a Hazatalálás Alapítvány számára ifjúsági szállás megvalósítása
céljából
5)
Beszámoló a polgármesteri hivatal 2009. évi tevékenységéről
6)
Előterjesztés Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2009. évi
költségvetéséről szóló 3/2009. (III.16.) számú rendeletének módosításáról
7)
Beszámoló Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 3/2009. (III.16.)
számú rendelettel elfogadott költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
8)
Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló
koncepció
9)
Beszámoló a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről
10) Csatlakozás az ÖKOPOLISZ KLASZTER-hez a fenntartható ökológia-alapú
kistérség fejlesztési stratégia megvalósítása céljából
11) Bejelentések (melyek között „Abafalvi Abasár” és „Blackmouse2” észrevételei,
kérdései az illetékeshez)
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Szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy zárt ülés keretében a most kiosztott megállapodástervezetet tárgyaljuk meg, amely az Agro-Aba Kft. és az önkormányzat között köttetne. A
szerződéssel véglegesen rendezni tudjuk a bodakajtori lakások helyzetét. Az előterjesztések között
megkapták képviselőtársaim az Arany János Tehetséggondozó Programra vonatkozó személyi
javaslatokat is , amelyeket szintén kérem, hogy zárt ülés keretében tárgyaljunk meg.
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1) Beszámoló Aba Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Budai Norbert és Almádi Ferenc urakat, akik a kapitány urat
fogják képviselni a Rendőrkapitányság részéről a mai ülésen, mivel kapitány úr egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudott eljönni, valamint Füzi Zoltán urat az Abai Polgárőr Egyesület elnökét.
Képviselőtársaim a napirend előterjesztése kapcsán megkapták a Rendőrkapitányság beszámolóját,
illetve a Polgárőr Egyesület beszámolóját, valamint az Abai Polgárőr Egyesület vállalási nyilatkozatát
a 2010-es évre vonatkozóan, amely a jelenlegi helyzetből egy továbblépésre tesz javaslatot. Bár
képviselőtársaim ismerik az előterjesztést, én megkérem a kapitányság képviselőit, illetve Füzi Zoltánt
is, hogy néhány szóban legyenek szívesek kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Budai Norbert, a Rendőrkapitányság képviselője:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Sajnos az Abán szolgálatot teljesítő kollégák nem tudnak jelen
lenni az ülésen, ugyanis intézkedni küldte őket az ügyelet. Mint ahogy a beszámolóban is láthatták,
sikerült elérnünk némi javulást a bűncselekmények számának csökkenése érdekében, illetőleg egy
fővel sikerült bővítenünk a csoportot. Jelenleg 4 fő körzeti megbízott dolgozik Abán. A kollégák
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tendencia maradjon, illetőleg további javulás legyen, és
ebben nagyon nagy segítséget kaptunk a 2009-ben újjáalakult Polgárőr Egyesülettől is. Kérem a
képviselőktől illetőleg a jelen lévőktől, hogy ha kérdésük van, amire az írásos anyagban nem sikerült
választ adnunk, akkor legyenek szívesek feltenni. Ha tudunk, akkor természetesen válaszolni fogunk,
amennyiben nem tudunk helyben válaszolni, akkor továbbítani fogjuk a kérdést az illetékesek felé.
Füzi Zoltán, az Abai Polgárőr Egyesület elnöke:
A polgárőrség 2008. évi munkájáról szóló beszámoló elkészítése Németh László feladata volt, aki
2009. március 2-án lemondott elnöki tisztéről. A beterjesztett beszámolómban 2009 márciusától 2009
októberéig tartó időszakot mutattam be a tények alapján. A beszámoló valóban hosszúra sikeredett,
óraszámok is vannak benne, az anyagok megtekinthetők a www.aba.hu/polgarorseg honlapon.
Kiegészítésként annyit szeretnék elmondani, hogy az immár 93 fő vizsgáztatott taggal rendelkező
Abai Polgárőr Egyesület az elmúlt 7 hónap alatt 8073 órában teljesített szolgálatot Aba területén és a
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környező településrészeken, a gépkocsikkal 9657 km-t tettünk meg ez idő alatt. Az óraszám nagyságát
szeretném megmutatni azzal, hogy ha 300 Ft-os órabérrel számolnánk, akkor közel 2,5 millió forintos
munkát végeztek el tagjaink, amely egy alkalmazott éves bére. Munkánkkal több százezer forintot
megspóroltunk a lakóknak, cégeknek és az önkormányzatnak azáltal, hogy tetten értünk,
megzavartunk vagy megelőztünk további anyagi károkozásokat. Polgárőreink a közösségért végzett
ingyenes társadalmi munkájáért cserébe csak erkölcsi és fenntartási költség támogatását kérik a jövő
évre is. Ezúton szeretném megköszönni polgármester úr hozzáállását, az önkormányzat anyagi
támogatását, az önkormányzati dolgozók munkáját, a lakók, támogatók anyagi segítségét, és tagjaink
áldozatos munkáját, valamint családjuk odaadását, amelyet településünk közbiztonságáért tettek. Ha a
jövő évi terveinket megtekintik, láthatják, hogy a mércét még magasabbra emeltük, mind a
feladatokat, mind az anyagiakat tekintve. Munkáink és az írásos anyagaink folyamatosan követhetők a
honlapon, ügyeleti telefonszámunk a Sárvíz tv honlapján továbbra is olvasható, ahol várjuk a
bejelentéseket és észrevételeket. Egyesületünk közhasznúvá szeretne válni, pénteken volt az új
egyesületi alakulásunk, elfogadtuk az alapszabályunkat, vezetőségválasztásra került sor, belső
ellenőrzési csoportot alakítottunk ki. Szeretném tájékoztatni a lakókat, felhívva a figyelmet, hogy
nemcsak a nyugdíjasaink, de az abai fiatalság is veszélynek van kitéve, most nem részletezném, majd
külön konferencián, vagy a Kultúr Közösségi Házban külön rendezvényen szeretném bemutatni,
hogy milyen problémákkal nézünk már most szembe Abán. Időközben egyeztettünk már a Jobb
Otthon Alapítvány által működtetett Idősek Otthonának a vezetőjével, ahol már előadást is
tartottunk a dolgozóknak. Nagyon sokszor kérték a segítségünket a néhány napban, de a
továbbiakban is kívánjuk segíteni a munkájukat, illetve a nyugdíjasokat helyben, az otthonban is
tájékoztatjuk. Tervezzük a sportkör és egyéb civil szervezetekkel történő együttműködést,
konferenciákat és további tájékoztatókat, és örömmel jelentem be, hogy pénteken megállapodást
kötöttünk a Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal, amelyet Csizek Tibor alezredes úr, rendőrségi
főtanácsos, rendőrkapitány írt alá, így a pártoktól, politikától függetlenül egyesületünk magasabb
szakmai támogatottsággal, és erősebb partnerségben dolgozhat tovább. Várom szíves kérdésüket, és
kérem az évközi beszámoló tudomásul vételét, egyesületünk jövő évi programjának, költségvetésének
támogatását.
(Szemerei Józsefné az ülésre megérkezett.)
Csép Györgyné alpolgármester:
Nagy örömmel vettem kezembe a beszámolót, amely szinte naprakészen kimutatta mindazt a
tevékenységet, amit a polgárőrség a községben mindannyiunk védelmében végez. Nagyon gyakran
hallom az autót az utcánkban is, és örömmel nyugtázom, hogy tényleg felügyelnek, és reméljük, a
későbbiek folyamán még jobban vigyáznak ránk. Nagyon örültem a gyermek- és fiatalkorú bűnözés
megelőzése és csökkentése pontnak. Az iskolában az ifjú polgárőrszakkör beindítása – véleményem
szerint – nagyon jó lenne, hiszen a gyerekek között is előfordul, hogy elveszik, ami nem az övék, vagy
éppen verekednek, és nem lehet ott mindig a polgárőr. Ugyanakkor a gyerekek egymásra figyelnek, az
illetékes személynek tesznek jelentést, kérik a segítséget, és bizonyára sikeresebb lesz a felnőttek
munkája is, ha a gyerek segítőjük is lesz, nem beszélve arról, hogy ők is jobban megismerhetik a
munkát. Hogyan szeretnék megvalósítani, milyen szakkör keretében, tettek-e már lépéseket az
ügyben?
Szeretném továbbá kifejezni köszönetem az áldozatos munkájukért.
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Füzi Zoltán, az Abai Polgárőr Egyesület elnöke:
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnál több éve dolgozom dadaoktatóként, bűnmegelőzési
oktatóként és ebben az évben is szerződésben állok a soponyai és az abai általános iskolával, ahol 198
gyermeket havi óraadóként bűnmegelőzésre oktatok, de nemcsak bűnmegelőzéssel foglalkozunk,
hanem pozitív életre neveléssel is. Felkészítjük a gyerekeket az életre, biztonságos körülmények
között a tanteremben, drámapedagógiai órák keretein belül, projektoros vetítéssel, vizuális
felkészítéssel, és sok-sok játékkal, tudat alatt készülnek fel a gyerekek az életre, kudarcokra és a
döntési helyzetekre. A programból kiindulva az Országos Polgárőr Szövetség az egy iskola egy
rendőr, az iskola polgárőre és a dadaprogramot 2010. évtől össze kívánja fésülni, erre az Országos
Rendőrfőkapitány utasítást adott ki, és megindult az Országos Polgárőr Szövetségben a komolyabb
szakmai anyag kidolgozása. Ezzel párhuzamosan döntöttünk úgy az Abai Polgárőr Egyesületben,
hogy néhány pedagógiai érzékkel rendelkező tagunk felajánlja igazgató úrnak, hogy szeptembertől
egyfajta tagozatként szakkör jellegű Ifjú Polgárőr Egyesületet indítsunk el, amire óriási igény
mutatkozott. Kasó igazgató úrral egyeztetve úgy gondoltuk, hogy egy őszi, egy tavaszi és esetleg egy
harmadik foglalkozásra, akár egy külön polgárőr óra elegendő a gyerekeknek ennyi oktató
tevékenység mellett, de akár heti rendszerességgel is megtarthatók a szakkörök, szülői beleegyezéssel
akár szolgálatba is kivihetőek, felkészíthetők lennének azok a gyerekek, akik vállalják a szeptemberi
iskolakezdésnél, illetve az év többi napján is segítségünkre lennének a nem létező zebránál.
Természetesen a zebra kialakítása is egyfajta program lenne, de nem akartam beleírni a programba,
hiszen lett volna meglepetés jövőre is, remélem pozitív. Sok tervünk van a jövőre nézve, zajlik az
anyag előkészítése, ezért maradtunk a szeptemberi kezdésnél.
Farkas Károly képviselő:
Két észrevételem van a Rendőrkapitányság felé. Bár valóban van 4 rendőrünk, de úgy látom, hogy az
Abán eltöltött idő kevés, elég sokszor máshova vannak vezényelve, nem Abán teljesítenek
szolgálatot. Amikor viszont vidékről jön egy rendőrségi autó vagy akár csapat, akkor bagatell
dolgokkal foglalkoznak, mondjuk azzal, hogy megbüntetnek egy kerékpárost, mert nem volt lámpája
délután kettőkor, vagy autóst azzal, hogy éppen nem állt meg a Stop táblánál, amikor nincs forgalom.
Úgy gondolom, ezáltal kevés idő jut arra, hogy azokat a bűnözői csoportokat, amelyek még most is
vannak Abán kisebb nagyobb létszámmal, felszámolják. A községünket látogató autókban ülő 5-6
emberrel sem sok mindent tudnak kezdeni, mondván, hogy az autónak nincs rendszáma, az illetőnek
nincs jogosítványa, tehát nem lehet vele mit csinálni. Ugyanezt mondanám a polgárőröknek. Nagyon
örülök, hogy mindenhol ott vannak, és tényleg elismerés a rengeteg munkáért. Egyik éjszaka 23 és 3
óra között háromszor találkoztam az autóval két helyszínen, de mindig ugyanannyian voltak benne.
Ha mondjuk tolvaj lennék, akkor csak azt kellene figyelnem, hogy hol jön egy autó és akkor
félreállok. Én is félreálltam és egyszer sem vettek észre. Egyszer az egyik ismerősöm telefonált, hogy
menjek át hozzá, mert valaki jár a kertjében, integettünk nekik, bejöttek, de nem álltak meg, nem
kérdezték meg, hogy miért integetek éjjel fél kettőkor. Azt gondolom, ha két-három helyre kettesével
havonta kétszer leállnának, az autó pedig csak látszatra működne, mozogna, nagyobb eredményt
lehetne elérni.
Budai Norbert, a Rendőrkapitányság képviselője:
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A kollégák körzeti megbízottként dolgoznak a községben, és a körzeti megbízottnak nem feltétlenül
az a dolga, hogy az itt élő embereket megbüntesse, hanem inkább jó napi kapcsolat kialakítása a
polgárokkal, hogy ezáltal próbáljanak meg olyan információkat beszerezni, amelyek a helyi bűnözök,
elkövetők felderítésében segítséget nyújtanak. Nagyon sok ilyen információ érkezik hozzánk
egyébként, és 2009-ben több olyan bűncselekmény volt, amelyet azért sikerült felderíteni, mert jelzés
érkezett az abai lakosoktól felénk. Viszont, ha máshonnan jön ide egy rendőrautó, valószínűleg az a
dolga, és olyan eligazítást kap, hogy kicsit mutassa meg azt is, hogy nemcsak az olyan rendőrök
vannak, akik babusgatják az ott lakókat, hanem arra is kell nevelni őket, hogy bizony betartsák a
közlekedési és egyéb szabályokat. Ha ilyen eligazítást kapnak a kollegák, akkor végre fogják hajtani.
Én nem fogok nekik ilyen eligazítást adni, ennek ellenére ők is teszik a dolgukat, akikkel szemben
kell. A rendszám nélküli autóval kapcsolatban illetőleg a vezetői engedély nélküli vezetővel szemben
meg lehet tenni adott esetben a szabálysértési feljelentést, kap érte szabálysértési bírságot, amit sok
esetben mellényzsebéből kifizet, míg egy tisztességes embernek nehezére esne a bírság kifizetése. Ha
nem követ el bűncselekményt, illetőleg olyan cselekményt, amely jogalapot ad arra, hogy előállítsuk
őket vagy kivonjuk őket a forgalomból, akkor sajnos nem fogjuk tudni megtenni. Igazoltatjuk,
feljelentjük őket, előbb-utóbb megunják, volt két-három olyan csapat az elmúlt évben, akiket sikerült
elüldöznünk a faluból, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy továbbra is így maradjon, és
megpróbálunk a falu biztonsága érdekében dolgozni.
Füzi Zoltán, az Abai Polgárőr Egyesület elnöke:
Bár a nagy nyilvánosság előtt nem kívánom elmondani, hogy melyik napokon merre dolgozunk kint
éjszaka a járőrautó segítségével, de a beszámolóhoz csatoltam a 920 óra részletezését, amit közös
biztosítások, akciók címen írtunk táblázatba. Éjszakánként a rendőrséggel közösen és önállóan
ellátott szolgálat során alkalmanként 21 fős vagy 10-15 fős szolgálatot látunk el elrejtőzve. Nem
fedném fel, hogy hol, megfelelő eligazítás után látják el azok a személyek a polgárőrségen belül, akik
alkalmasak erre a feladatra, hiszen nem mindenki vonható be mindenféle feladatra. Egyébként a jövő
évben az egyesületünk két felé fog szakadni, bizonyos személyek minőségi polgárőr tanfolyamra
kerülnek beiskolázásra, kommandós kiképzést fognak kapni. Higgye el képviselő úr, igyekszünk
megtenni mindent, látjuk mi is, nagyon sok bejelentést, észrevételt kapunk, ami nekünk elég ahhoz,
hogy oda tudjunk akár rendőri, akár polgárőri erőket összpontosítani, ahol arra szükség van. Sajnos
minden éjszaka van mit tennünk, tudjuk, hogy nem elég az a két ember, de abból tudunk
gazdálkodni, ami van.
Almádi Ferenc, a Rendőrkapitányság képviselője:
A személyi állomány elvonásával kapcsolatban szeretnék még néhány dolgot elmondani. 4 fő teljesít
szolgálatot Abán és Bodakajtoron, de azért azt tudni kell, hogy Székesfehérvár közel van, és a
városban kevés közrendes van ahhoz képest, amekkora a város. Székesfehérváron nagyon sok első
osztályú csapat van, akiknek a rendezvényeire, a foci, kosárlabda, a jégkorong meccsekre adni kell
részben olyan biztosítást, ami a környezetbeli KMB-sek nélkül nem lehet megoldani, ezért ilyen
esetekben be kell vonnunk őket innen is és máshonnan is. A másik eset olyan, mint a mostani is volt,
hogy Csőszön volt családi balhé és nem volt ott szolgálatban helyi KMB-s, ha Székesfehérvárról nem
tudunk kiküldeni, akkor Abáról kell átvezényelni, ami legalább 1-2 órás intézkedés lesz, ha a
távoltartást, mint új intézkedést is alkalmazni kell, akkor még több időt vesz igénybe. Az is előfordult,
hogy Székesfehérvárról elvontak embereket Budapestre különböző rendezvények biztosítására, ez a
5

jövőben talán csökkeni fog, amely azért nagy könnyebbség, mert 100 rendőrt kellett felküldenünk
Budapestre, ez az abai KMB-eket is érintette. Törekszünk arra, hogy az abai KMB-és Abán
dolgozzon, minél többet legyenek itt a havi óraszámban, nagyobb legyen a közbiztonság Abán és
Bodakajtoron.
Kossa Lajos polgármester:
Részben az előzőeket kiegészítve, illetve arra reagálva szeretnék néhány észrevételt tenni. Egyrészt
úgy gondolom, hogy a 4 fős KMB-s létszám a jelenlegi körülmények között mindenképpen pozitív,
ismerve más települések körzeti megbízotti létszámát. Hozzá kell azt is tenni, hogy általában akkor
fogalmazódnak meg kérdések, kérések a rendőrség felé, amikor az emberek biztonságérzete romlik,
és ma azt kell, hogy mondjam, Abán az utóbbi időszakban több olyan betörésről kaptunk értesítést a
polgármesteri hivatalban is, amely nagy valószínűséggel hozzájárul ahhoz, hogy az abaiak
biztonságérzete jelentősen romlott. Ugyanakkor természetesen valamennyien tisztában vagyunk
azzal, hogy mindez nem független folyamat az országos tendenciáktól, de arra is fel kell készülnünk,
hogy a folyamat nem csökkeni, hanem erősödni fog abban az esetben, ha nem tudunk valamit tenni.
Az önkormányzatnak illetve a kapitányságnak, a Megyei Rendőr-főkapitányságnak is van koncepciója,
amely gyökeresen javíthatna a helyzeten. Sajnos a kistérségi rendőrőrs megvalósítására eddig nem
kaptuk meg a támogatást. A rövid távú feladatok megoldásához mindenképpen azokban az erőkben
kell gondolkoznunk, amelyek jelenleg rendelkezésünkre állnak, és ebből a szempontból nem rossz a
helyzet, ezért azt szeretném kérni, illetve javasolni a képviselő-testületnek, hogy a beszámoló
elfogadása mellett fogalmazzunk meg kéréseket is, amelyek azt gondolom az eddigi
együttműködéseket is figyelembe véve, nem teljesíthetetlenek. A tavasz folyamán volt már ilyen akut
helyzet Abán, illetve a térségben, akkor a kapitányság segített nekünk, külső erőket küldött elég
jelentős létszámban. Önök előtt is ismeretes, hogy amikor más kapitányság területéről érkeznek
rendőrök a településünkre, ennek természetesen vannak pozitív hatásai is, de sajnos az abaiak azt
érzékelték, hogy bicikliseket, gyalogosokat és autósokat is olyan ügyben bírságoltak meg, amelyek
nem biztos, hogy az elsődleges tevékenységek közé kellett volna, hogy tartozzanak. Önök is azt
mondták, hogy a helyi rendőröknek nem ez az elsődleges feladata, de én attól félek, hogy akik ide
érkeztek kívülről, nemcsak azért bírságoltak, mert itt könnyebben meg lehet tenni, hanem
elképzelhető, hogy a bevételi kvótát Abán könnyebben tudják teljesíteni, mint a saját területükön.
Úgy látom, hogy szükség lenne újra egy ilyen akcióra a polgárőrséget is igénybe véve ahhoz, hogy a
jelenlegi, az utóbbi nagyon rövid időszak alatt elszaporodott betöréses lopásokat vissza tudjuk
szorítani. Arra is meg kellene találnunk a megoldást, hogy a rendőri intézkedés arányban legyen a
bűncselekmények megelőzésére tett rendőri intézkedések arányával. A polgárőrségünk, én is úgy
látom illetve tapasztalom, hogy az elmúlt hónapok során nagyon komoly megújuláson ment
keresztül, erre mind az önkormányzatnak, mind a rendőrségnek megítélésem szerint érdemes
támaszkodni, és a magam részéről, de azt hiszem nem vagyok egyedül a képviselő-testületben, csak
azt tudom ígérni, hogy ezt a fajta polgárőrségi tevékenységet, az egyesület tevékenységét erőnkhöz
mérten a jövőben is támogatni fogjuk. Személy szerint örülök annak is, hogy ma már az egyesület
tevékenysége nemcsak a járőrözésre korlátozódik, hanem azok a bűnmegelőzési tevékenységek is az
egyesület tevékenységének középpontjába kerültek, amelyek legalább olyan fontosak, mint az éjszakai
járőrözések. Valamennyien érzékeljük azt, amit Füzi Zoltán elmondott, annak ellenére, hogy a
fiataljainknak nagyon komoly lehetőséget adunk akár az oktatási-nevelési intézményeinken keresztül,
akár Aba közösségi életén keresztül, nagyon komoly veszély fenyegeti gyermekeink, fiataljainknak
nem kis részét. Éppen ezért örülök annak, hogy ilyen területen is megpróbálunk tenni annak
érdekében, hogy segítsük a jövő nemzedékének életét. Magam részéről mindkét beszámolót
6

elfogadva azt szeretném kérni, legyenek szívesek nekünk abban segíteni, hogy ennek az akut
helyzetnek a további romlását megállítsuk. A magunk részéről az ehhez szükséges segítséget meg
fogjuk adni, illetve szeretném javasolni a képviselő-testületnek, hogy azt a 2010-re vonatkozó vállalási
nyilatkozatot, amelyet az Abai Polgárőr Egyesület dolgozott ki és a képviselő-testület elé
terjesztettünk, egyetértőleg hagyjuk jóvá. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy a polgárőrség
szeretné, ha a rendőrkapitányság részéről kapitány úr is a kézjegyével látná el, ha jól tudom, ennek
különösebb akadálya nem lesz, mivel a kapitányság és a polgárőrség közötti együttműködés már
szerződéses szinten is magasabb szintre emelkedett. Azért is örülnék neki, ha az együttműködés
tovább mélyülne az elkövetkezendő hónapokban, ugyanis meggyőződésem, hogy a végleges
megoldást jelentő kistérségi rendőrőrs megvalósítását is jelentős mértékben segíthetné. Mindenki
előtt ismert, hogy a kistérségi rendőrőrs önmagában nemcsak a rendőrőrs épületének,
felszereltségének lehetőségét jelenti, hanem egy olyan komoly tartalmi megújítását jelentené a
kistérségi bűnmegelőzésnek, amely mind a Rendőr-főkapitányság, mind a kistérségben működő
polgárőrségek, mind az önkormányzatok eddigi együttműködésének sokkal magasabb szintre történő
emelését irányozta elé. Amennyiben továbbra is bizonyítjuk a döntéshozók felé, hogy a térség, a
község, illetve az itt működő polgárőrség együttműködve a Székesfehérvári Rendőr-főkapitánysággal
elkötelezett a rendőrőrs megvalósításában, és továbbra is megtesz mindent annak érdekében, hogy az
erre irányuló munka sikeres legyen, akkor, úgy gondolom, könnyebben tudunk támogatásért
folyamodni azokhoz a döntéshozó szervekhez, akiknek majd a végső szót ki kell mondani. Nem
tettünk le arról, hogy a 2010-es évben megismételjük a pályázatot, ezért is örülök az itt leírtaknak
illetve az itt elhangzottaknak, mert engem arról győzött meg, hogy jó úton járunk és van jogalapunk,
nagyon komoly hátterünk arra, hogy ezt a kérdést az eddigieknél hatékonyabban ismételjük meg a
kormányzati szervek, illetve a pályázati források felett rendelkező szervek irányába. Magam részéről
szeretném megköszönni a kapitányság hozzáállását is, mert úgy gondolom, hogy minden probléma
kapcsán a kapitányság részéről nyitott kapukat találtunk, ezért kértem, hogy próbáljuk meg ezt a
helyzetet is kezelni. Természetesen mi ismerjük azokat a folyamatokat, amelyek mentén dolgoznunk
kell, de az itt élő emberek biztonságérzetét jelentősen befolyásolja, ha nap, mint nap arról hallanak,
hogy valamelyik utcában, vagy éppen a szomszédban éppen betörnek. Mindez a bizalom
megrendüléséhez vezet, ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy a kérést megfogalmazzam a
kapitány úr felé.
Almádi Ferenc, a Rendőrkapitányság képviselője:
Kapitány úrnak tolmácsolom a kérést, de kérem, hogy írásban is jutassák el, legyenek szívesek.
Tudom, hogy most hétvégén is két betörés történt Abán, mindenképpen elsősorban az éjszakai
jelenlétet fogjuk fokozni, és arra kérem Önöket, hogy nyitott szemmel járjanak, ha bármit
tapasztalnak, nyugodtan hívják a 107-et. Nagyon sokszor előfordul, hogy kijövünk adattöltésre
betörés után, és azt tapasztaljuk, hogy többen látták az idegen autót, az idegen embereket, akik
gyanúsak voltak, de nem jeleztek felénk, pedig lehet, hogy akkor nagyobb sikerrel járnánk. Ezúton
kérem a falu lakosságának segítségét, és a kapitány úrnak pedig mindenképpen tolmácsolom azt, hogy
erősítsük meg a szolgálatot, és elsősorban a felderítésre, bűnmegelőzésre törekedjünk, ne pedig az
állampolgárok háborgatására.
Kossa Lajos polgármester:
Az arányosság elvének figyelembe vételénél többet nem kérhetünk, sajnos ez az elv a tavasz folyamán
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többször sérült, én a kapitány úrnak is kifejeztem aggodalmamat ez ügyben.
Almádi Ferenc, a Rendőrkapitányság képviselője:
Természetesen van olyan eset, ami teljesen nyilvánvaló és súlyos: szabálytalan előzés, záróvonal
átlépése, gyorshajtás, de amit Ön elmondott, az nem ez a kategória.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Három határozati javaslattal szeretnék élni a képviselő-testület felé.
Először kérem, szavazzunk a Rendőrkapitányság beszámolójáról. Aki egyetért azzal, hogy Aba
Nagyközség Képviselő-testülete a Székesfehérvári Rendőr-főkapitányság beszámolóját elfogadja,
egyben felkéri kapitány urat, hogy a közelmúltban történt betörések, lopások megszüntetése,
visszaszorítása érdekében legyen szíves erőket átcsoportosítani lehetőleg éjszaka és elsősorban a
bűnmegelőzés érdekében Aba Nagyközség területére, igénybe véve az Abai Polgárőrség segítségét,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
220/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Székesfehérvári Rendőr-főkapitányság beszámolóját
megtárgyalta és elfogadja.
A képviselő-testület egyben felkéri a Székesfehérvári Rendőrkapitányt, hogy a közelmúltban Aba
területén történt betörések, lopások megszűntetése, visszaszorítása érdekében tegyen meg mindent a
bűnmegelőzés érdekében, rendőrségi erőket átcsoportosítva (lehetőleg éjszakai órákban) Aba
Nagyközség területére, igénybe véve az Abai Polgárőrség közreműködését is.
Kossa Lajos polgármester:
Az Abai Polgárőr Egyesület beszámolójával kapcsolatban a következő határozati javaslattal szeretnék
élni: Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja, egyben
köszönetét fejezi ki mindazon egyesületi vezetők és egyesületi tagok irányába, akik a munkájukkal
segítették Abán a bűnmegelőzést, a különböző közösségi rendezvények megszervezését, a
megrendezéshez hozzájárultak.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
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221/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Polgárőr Egyesület beszámolóját megtárgyalta és
elfogadja.
A képviselő-testület egyben köszönetét fejezi ki mindazon egyesületi vezetők és egyesületi tagok
irányába, akik a munkájukkal segítették Abán a bűnmegelőzést, a különböző közösségi rendezvények
megszervezését, a rendezvények megrendezéséhez hozzájárultak.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Polgárőr Egyesület 2010. évi vállalási nyilatkozatával egyetért, támogatja azt, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
222/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Polgárőr Egyesület 2010. évi vállalási nyilatkozatát
megtárgyalta és támogatólag elfogadta.
2) A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantárgyfelosztása
Kossa Lajos polgármester:
Az Aba Sámuel Általános Iskola tantárgyfelosztása kapcsán tájékoztattam már a képviselő-testületet
arról, hogy tantárgyfelosztások megtárgyalása azért van napirenden a képviselő-testület előtt, mert a
belső ellenőrzést végző cég megállapította, hogy törvényi-jogszabályi előírások szerint a hatáskört a
képviselő-testület eddig nem adta le, ezért álláspontjuk szerint a tantárgyfelosztásokat a képviselőtestületnek jóváhagynia. Ennek megfelelően került most a testület elé a Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tantárgyfelosztása, illetve következő napirendi pontként az Abai
Gimnázium és Kollégium tantárgyfelosztása is. Jeleztem a képviselő-testületnek, amennyiben úgy
látják, nem szükséges, hogy ez a testület elé kerüljön, akkor a hatáskört leadhatja a jövőben a
polgármester számára, ami könnyebbség a testület számára, ugyanis a tantárgyfelosztás a jóváhagyott
költségvetés alapján készült, azaz a testület a tantárgyfelosztás anyagi részét gyakorlatilag a
költségvetés kapcsán jóváhagyja.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője:
Intézményünk tantárgyfelosztásának elkészítése során maximálisan figyelembe vettük a törvényi
előírásokat, illetve a fenntartó előírásait, azt hiszem, hogy az óraszámok magukért beszélnek. Ha van
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valakinek még kérdése, arra szívesen válaszolok.
Kossa Lajos polgármester:
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság illetve az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
Bizottsága is. Mivel Bor József Dezső jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt csak később fog az
ülésre megérkezni, ezért Csép Györgyné alpolgármester asszonyt kérte meg, hogy a bizottság
álláspontjáról tájékoztassa a képviselő-testületet.
Csép Györgyné alpolgármester:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja a tantárgyfelosztást.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi bizottság is javasolja elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantárgyfelosztását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
223/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009-2010. évi
tantárgyfelosztására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta azt.
3) Az Abai Gimnázium és Kollégium tantárgyfelosztása
Kossa Lajos polgármester:
Szilasi György igazgató úr betegség miatt nem tud a mai ülésen részt venni, helyette Jakus Judit
helyettes van jelen.
Jakos Judit, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese:
Az Abai Gimnázium is elkészítette tantárgyfelosztását a törvényeknek megfelelő módon, részletes
előterjesztést írtunk, amelyből tükröződik, hogy az épülő gimnázium tevékenységei milyen sokrétűek,
milyen feladatokat látunk el. Amennyiben kérdésük van, szívesen állok a rendelkezésükre.
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Csép Györgyné alpolgármester:
Tartalmas beszámolót kapott a bizottság, mind számokban, mind szöveges részben. Azokat a
feladatokat, amelyek kimutatásra kerültek, valóban meg kell oldani, az ott tanító pedagógusok néha a
kötelező óra számon felül is dolgoznak. Úgy gondolom, hogy a beszámolót el kell fogadnia a
képviselő-testületnek, annál is inkább, mert a költségvetésben is benne van. Az Oktatási, Kulturális és
Civil Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a gimnázium tantárgyfelosztását, hiszen a költségvetés
kapcsán a kötelező óraszámok, túlórák száma az intézményvezetőkkel egyeztetve kerültek
összeállításra.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium tantárgyfelosztásával az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
224/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium 2009-2010. évi
tantárgyfelosztására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta azt.
4) Terület átadása a Hazatalálás Alapítvány számára ifjúsági szállás megvalósítása céljából
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testületet egy korábbi ülésen, a norvég nagykövet asszony látogatása előtt tájékoztattam
arról, hogy a Norvég alapos pályázat kapcsán az elmúlt hónapok során körvonalazódott egy olyan
megoldás, amely a pályázati pénzek teljes körű felhasználását lehetővé téve olyan fizikai megvalósítást
tesz lehetővé a pályázat keretében, amely az elmúlt egy év működésének tapasztalata alapján mind az
Aba Sámuel Általános Iskola, mind a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mind pedig az
Abai Gimnázium és Kollégium számára olyan végső elhelyezési lehetőséget biztosít, amely
megítélésünk szerint a három intézmény számára hosszú távon is ideális működési feltételeket nyújt.
A Norvég alapos pályázatunk eredeti műszaki tartalma arról szólt, hogy az általános iskolát a tetőtérbeépítés folytatásával, illetve további bővítéssel, több új tanteremmel látjuk el, illetve a Béke téri régi
iskolaépületek felújításával, bővítésével a Művészetoktatási Intézmény elhelyezését biztosítanánk. Az
eredeti elképzelés szerint a leendő gimnázium az általános iskola Szent István király téri épületében
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kapott volna helyet, de a tavalyi év vége, ez év eleje során körvonalazódott egy olyan megoldás, illetve
az eddigi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy a gimnázium olyan feladatot, tevékenységet vállalt fel,
amely önálló helyszínen megvalósítva mindhárom intézmény számára ideális megoldást jelenthetne.
A műszaki tartalom változásáról már a tavalyi év végén az Irányító Hatósággal egyeztettünk, akkor
még a gimnázium elhelyezésére vonatkozó végső megoldás nem volt meg, de azt már tudtuk, hogy
nem a jelenlegi tervek szerint szeretnénk megvalósítani a projektet. Az Irányító Hatóság jelezte
felénk, hogy műszaki tartalom változtatására lehetősége van az önkormányzatnak, a pályázat kiírói
csak ahhoz ragaszkodnak, hogy a pályázatban eredetileg bevállalt indikátorokat kell továbbra is
vállalnia az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy azt a plusz tanteremszámot, amelyet vállaltunk a
pályázatban, meg kell valósítanunk, a négyzetméter sem változhat, de ezen belül megvan az
önkormányzatnak az a döntési szabadsága, hogy a műszaki tartalmat megváltoztassa. Több
helyszínben is gondolkoztunk az Abai Gimnázium és Kollégium elhelyezése kapcsán, annál is inkább,
mivel menet közben a Hazatalálás Alapítványon keresztül külső támogatók is jelezték, hogy
segítenének a beruházásban az önkormányzatnak. Hosszas keresés után találtunk olyan helyszínt,
amely a gimnázium vezetése, az alapítvány vezetői, és a diákok szempontjából is elfogadható. Erről a
képviselő-testületet már egy előző ülésen tájékoztattam, a Kastélykert utca mögötti, 360. hrsz-ú
önkormányzati területről van szó, amely jelenleg még beépítetlen. A terület, megvizsgálva a
gimnázium által felvállalt feladatokat, alkalmas arra, hogy mind a gimnázium, mind pedig a kollégium
elhelyezésének ideális helyszíne legyen. A norvég nagykövet asszony, illetve az Irányító Hatóság
látogatást tett Abán az elmúlt időszakban. A látogatáson az intézményvezetők is részt vettek, és a
nagykövetség vezetője nemcsak szóban, hanem azóta írásban is megerősítette, hogy nagy elismeréssel
tekintenek az abai projekt felé, és mindenben segítik az önkormányzatot annak érdekében, hogy
megvalósuljon. December 17-ére polgármesterként meghívót kaptam a Norvég Nagykövetségre, ahol
a Norvég pályázat keretében megvalósuló projektek gazdáit fogják vendégül látni. Úgy gondolom,
hogy az a helyszíni bemutató, amelyet a polgármesteri hivatalban illetve a Béke téri iskolában
prezentáltunk, a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy olyan pályázatról van szó, amely
nagymértékben segítené az oktatás-nevelés megújítását Abán és a térségben. Nagykövet asszony azt
is jelezte, hogy később, egyeztetett időpontban hosszabb időre is szeretne ellátogatni Abára annak
érdekében, hogy részleteibe menően is megismerje a programot. Menet közben újabb pályázati
lehetőség nyílt meg a településünk előtt. Amennyiben a Norvég alapos pályázatunkat sikeresen
befejezzük, az az Aba Sámuel Általános Iskola, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
valamint az Abai Gimnázium elhelyezését oldja meg. Van azonban még egy nagyon komoly
feladatunk, amelyet jövő év szeptemberéig meg kell oldania az önkormányzatnak. A gimnázium
tanulóinak jelentős része kollégiumot is igényel, ezért a kollégiumi ellátás folyamatos biztosítása
további fejlesztéseket von magával. A Leader program keretében nyílt meg pályázati lehetőség, amely
segítségével ifjúsági szállást lehetne létrehozni a településen, és az ifjúsági szállás egyben megoldaná a
kollégisták elhelyezését is. A pályázat keretében, abban az esetben, ha nem önkormányzat, hanem
civil szervezet illetve alapítvány pályázik, akkor a maximálisan elnyerhető összeg 100%-os támogatást
biztosít, míg abban az esetben, ha az önkormányzat pályázna, önrészt kellene biztosítani. Lehetőség
van arra, hogy a Hazatalálás Alapítvány nyújtsa be a támogatási kérelmet, így a bekerülési költség
100%-ára pályázhatunk. 53.340.000 Ft összegű költségvetéssel a Hazatalálás Alapítvány vállalná azt,
hogy felépíti az ifjúsági szállás épületét, amelynek a terveit képviselőtársaim előterjesztésben
megkapták. A látványterv, amelyet szintén csatoltunk az előterjesztésekhez, már mutatja azt is, hogy a
gimnázium elhelyezése hogyan történne meg, nem egy önálló épülete lenne a gimnáziumnak, hanem
több régi, népi építészet stílusában megépülő épületben kerülnének kialakításra a gimnázium
tantermei. A területen van egy kiszáradt tó is, terveink szerint a tavat is szeretnénk újra kialakítani,
ezáltal a gimnázium és kollégium viszonylag zárt helyen tudna működni, valamint nagyon szép
környezetet biztosítanánk számukra. Ahogy igazgató úr is elmondta már az előző ülésen, a
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gimnázium tanulói illetve a kollégiumban lakók nem kizárólagos használói lennének a területnek,
hanem az abaiak, környékbeliek is használhatják majd továbbra is a területet. Ennek megfelelően
azzal a kéréssel fordulok a képviselő-testülethez, hogy a Hazatalálás Alapítvány kuratóriuma
kérésének eleget téve biztosítsuk a 360/2. helyrajzi számú ingatlant az alapítvány számára azzal a
kitétellel, hogy amennyiben a pályázat nem lesz sikeres, akkor a terület visszakerül az önkormányzat
használatába. Úgy gondolom, amellett, hogy nagy lehetőség a településünk számára, a jelenleg csak
komoly problémákat okozó, több mint 2 hektáros önkormányzati terület jövőbe mutató
hasznosítását is lehetővé tenné. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassuk az előterjesztést,
hozzátéve azt is, hogy a kollégiumi szálláshelyek biztosítása érdekében szinte ez az egyetlen
lehetőségünk, ugyanis ebben az évben még meg tudtuk oldani a gyermekek elszállásolását, azonban
szeptembertől már, a 3. évfolyam elindításával komoly problémákat jelenthet a kérdés megoldása.
Jakus Judit, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese:
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy az épület elsősorban valóban ifjúsági szállásként működne,
ugyanakkor a tantestület vállalta, hogy amennyiben a Hazatalálás Alapítvány az épületet felépíti, akkor
nyáron, szünidőben, egyéb időszakokban, sőt akkor is, amikor működik az iskola, mivel nem lesz
teljes a kihasználtság, segít programokat szervezni, idegenforgalmi, turisztikai szálláshelyként is
hasznosítható az épület.
Csép Györgyné alpolgármester:
Szilasy György az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának ülésén részletesen
ismertette a terveket, és a bizottság támogatásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Mikor van a pályázat beadási határideje?
Kossa Lajos polgármester:
December 15.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Kétszeresen is örülök annak, ha a beruházás megvalósul. Egyrészt, mint Kastélykert utcai lakos,
látom, hogy a 2 hektáros terület milyen állapotban van. Ha azt mondom, hogy áldatlan állapotok
vannak, akkor enyhén fogalmazok, ezért a beruházás megvalósulásával a környék is mindenképpen
jól jár. Másrészt, mint pedagógus, mint az iskola igazgatója, örülök, hogy a társintézményünk jó
helyre fog kerülni.
Az előterjesztésben szereplő, tulajdonba adásra vonatkozó 99 év megfoghatatlan számomra, a
jelenlévők, de még a gyerekeink, unokáink sem élnek már akkor. Véleményem szerint, ha rövidebb az
időtartam és azt többször meghosszabbítjuk, sokkal kézzel foghatóbb a dolog. Miért pont 99 év
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szerepel az előterjesztésben?
Kossa Lajos polgármester:
5 éves fenntartási kötelezettsége van az alapítványnak abban az esetben, ha nyer a pályázat. Ha jól
tudom, a 99 évet tulajdonba adásnál szokták meghatározni, de mi nem akarjuk tulajdonba adni, ezért
semmi akadálya annak, hogy jelentős mértékben csökkentsük az időtartamot.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Véleményem szerint, körbe kellene járni, hogy az ingyenes használatba adás milyen formában lesz
megoldva, kinek a tulajdonába kerül a felépítmény.
Kossa Lajos polgármester:
Az alapítványé lesz, hiszen ő pályázik.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az előterjesztést mindenképpen javasolnám kiegészíteni azzal, hogy a megfelelő formában kell majd
a ráépítési megállapodást megkötni, az önkormányzat biztosítja az ingyenes használatot azzal, hogy a
felépülő épület tulajdonjoga a földhasználót illeti meg. Nem tudom, hogy az ingyenes használat
kapcsán az önkormányzat esetében keletkezik-e valamilyen fizetési kötelezettség, pl. áfafizetési
kötelezettség stb. Legalább mi mondjuk meg, hogy mennyit ér a föld, ne az APEH állapítsa meg az
összeget, amelynek az áfája minket fog terhelni. Ingyenes szolgáltatás nyújtásánál is van áfafizetési
kötelezettség, tekintettel arra, hogy milyen áfakörbe tartozunk, és emlékezetem szerint elég magas az
áfakulcs. A számszerűsítésre kellene figyelni a szerződéskötésnél, akik értenek hozzá, biztosan meg
fogják vizsgálni, nehogy más diktálja ezeket.
Farkas Károly képviselő:
A 99 évet kicsit sokalltam, más megközelítésből akarom megvilágítani. Örülök, ha megvalósul a
beruházás, de 20-30 év múlva, amikor már nem leszünk kompetensek, előfordulhat, hogy az
intézmény, az alapítvány teljesen másra akarja hasznosítani a területet, ami viszont nem biztos, hogy a
falu érdekeit szolgálja. Hogyan tudjuk ezt kordában tartani? Én is azt javaslom, hogy rövidebb
időtartamot határozzunk meg, illetve kössünk ki olyan feltételeket, hogy ez idő alatt csak a
meghatározott célra használható a terület, annak érdekében, hogy a mi érdekeinket, az abai lakosok
érdekeit szolgálja. Úgy gondolom, hogy a 20 éves időtartam elfogadható lenne. Én is úgy tudom,
hogy egyszeri áfa vonzata lesz a két hektáros belterületi ingatlanra vonatkozóan.
Kossa Lajos polgármester:
Nem két hektárról van szó, hiszen meg van osztva a terület, a terület nagy része a 360/1. helyrajzi
számon lesz, ahol a gimnázium épületei valósulnak meg, kisebb része lesz az, amely átkerül az
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alapítványhoz, ez a 360/2. helyrajzi számú terület. A 360/1. helyrajzi számú területet nem fogjuk
átadni. Hozzá kell tenni, hogy a terület feltáratlan, beépítésre alkalmatlan, tehát nem lehet elszámolni
építési telek áron. Nem tartok attól, hogy nagyon súlyos áfa tartalma lesz, de azzal egyetértek, hogy a
20 év elegendő.
Jakus Judit, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese:
A Hazatalálás Alapítvány közhasznú szervezet, Aba ifjúságáért jött létre, támogatja a sport, ifjúsági és
nevelési célkitűzések megvalósítását.
Kossa Lajos polgármester:
Az alapítvány nem vállalkozásként működik, meg vanhatározva, hogy milyen célok érdekében
hasznosíthatja a vagyonát, de természetesen a szerződésben kiköthetjük, hogy 20 évig ifjúsági
szállásként köteles működtetni az épületet. Abban az esetben, ha változik a koncepció, akkor a
szerződésben kikötjük, hogy az akkori testülettel újra kell tárgyalni a feltételeket.
Farkas Károly képviselő:
A másik észrevételem, én nagyon szkeptikus vagyok, az épület bekerülési költségét 150 millió Ft-ra
taksálom függetlenül attól, hogy milyen anyagokból. A mai építőipari anyagárak mellett 120-180 ezer
forint a négyzetméterár. Az épület alsó szintje 450 négyzetméter, szerintem 90-120 millió Ft között
fog megállni. Mi van, ha az alapítvány elnyeri az összeget, és ez nem elegendő a befejezésre?
Kossa Lajos polgármester:
A kuratóriumi ülésen a kuratórium vetetője is kifejezte aggályát, hogy mi lesz akkor, ha ez az összeg
nem elegendő ahhoz, hogy az alapítvány a pályázati célt megvalósítsa. Elhangzottak olyan
észrevételek, amelyek alapján a kuratórium is úgy döntött, amellett, hogy beadja a pályázatot, ha
menet közben úgy látja, hogy mégsem építhető meg, illetve nem teljesíthető a pályázati cél, akkor a
pályázatot visszamondja, illetve nem köti meg a szerződést. Mire a pályázat elbírálásra kerül, a
kuratórium is pontosan látni szeretné, hogy az 53 millió Ft-ból hogyan valósítható meg a pályázati
cél.
Surányi László:
A 99 évre szeretnék példát mondani. A nemzetközi jog ismeri a 99 évet, Hong Kongot is 99 évre
bérelték ki az amerikaiak.
Kossa Lajos polgármester:
Így van, tudomásom szerint, a műemlék jellegű kastélyokat is 99 évre szokták átadni.
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Más kérdés, hozzászólás nem hangzott a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Az elhangzott módosító javaslatok alapján a következő határozati javaslatot teszem:
A képviselő-testület átadja a 360/2. helyrajzi számú ingatlant a Hazatalálás Alapítvány számára 20
éves ingyenes használatra ifjúsági szálláshely létrehozása céljából. A tervezett fejlesztéssel a képviselőtestület egyetért, illetve kiköti, hogy az alapítvány 20 évig köteles ifjúsági szállásként hasznosítani a
területet. Amennyiben a használat módjában változás történik, akkor a képviselő-testület illetve az
önkormányzat újra tárgyalja a használatba adás feltételeit. A testület felhatalmazza a polgármestert és
a jegyzőt a szerződés aláírására. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, az önkormányzat jogosult a
megállapodás felmondására.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
225/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 1/1 arányú
kizárólagos tulajdonában lévő, abai 360 helyrajzi számú ingatlanból kialakítandó abai 360/2. helyrajzi
számú ingatlanát 20 évre a Hazatalálás Alapítvány (székhelye: Aba, Béke tér 1.) részére
térítésmentesen használatba adja.
A képviselő-testület támogatja a Hazatalálás Alapítvány által 50 férőhelyes ifjúsági szálláshely
létesítésére az UMVP.III. tengelyében meghírdetett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, „turisztikai tevékenységek ösztönzésére” benyújtandó pályázatot.
A testület hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a tervezett fejlesztés
megvalósításához a csatolt tervdokumentáció alapján, továbbá hozzájárul az ingatlan ifjúsági
szállásként történő hasznosításához.
Amennyiben a Hazatalálás Alapítvány pályázata nem nyer támogatást, úgy az önkormányzat jogosult
a megállapodás felmondására.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a használatba adásra vonatkozó
megállapodást az Alapítvánnyal megkösse és aláírja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: pályázat benyújtási határideje
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5) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2009. évi tevékenységéről
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A képviselő-testület tagjai már az ülést megelőzően kézhez kapták a polgármesteri hivatal 2009. évre
vonatkozó beszámolóját, melynek elkészítését az önkormányzat 2009. évi munkaterve írta elő
számunkra. Ennek eleget téve állítottuk össze a beszámolót. 3 szervezeti egysége van a polgármesteri
hivatalnak: az okmányiroda, a pénzügyi osztály, illetve az igazgatási és hatósági osztály. Mindhárom
osztály szervezeti egységenként külön-külön készítette el a beszámolóját, amelyet egységes
szerkezetbe foglaltunk és most Önök elé került. Csak nagyon röviden szeretném kiegészíteni, hiszen
mindenki megkapta, és áttanulmányozhatta már az ülést megelőzően. A beszámoló első részében a
pénzügyi osztály munkájával foglalkozunk, azt emelném ki, hogy ismét vezetőváltásra került sor,
október 15-től érkezett hivatalunkba Nagy Anita, akit korábbi ülésen már bemutattunk a képviselőtestületnek. Jelentős változás volt az osztály működésében, az óvoda intézményfenntartó társulási
megállapodásában bekövetkezett változás, átadtuk a pénzügyi feladatokat a soponyai önkormányzat
részére. A személyügyi illetve a munkaügyi feladatok ellátása maradt továbbra is nálunk. Az igazgatási
és hatósági osztályhoz tartozik a titkárság, a szabálysértési-, a gyámügyi ügyintézés, a szociális ügyek
intézése, működési engedélyek, illetve az építésügyi hatósági feladatok ellátása is. Az idei évben
nagyon sok jogszabályváltozás ment végbe, szinte minden területet érintett, illetve nagyon sok új
feladatot kaptunk, amelyekről már korábban is volt szó a közszolgáltatási terv kapcsán. Beindítottuk
idén az út a munkához című programot, azoknak szeretnénk segíteni, akik munkanélkülivé váltak a
gazdasági válság következtében. Új feladatként jelentkezett az osztályon, hogy körzetközponti
önkormányzatként megkaptuk a telephely-engedélyezési eljárási hatáskört az egész kistérségre
vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy mind a 9 község tekintetében Aba jegyzője adja ki a
telephelyengedélyeket. Jelenleg összesen 74 darab folyamatban lévő telephely engedélyezési ügyet
vettünk át a 8 község vonatkozásában. Feladatként jelentkezik még a krízishelyzetben lévők
támogatása, közel 120 kérelmet nyújtottak be eddig hozzánk, illetve azoknak próbálunk még segíteni,
akiknek valamilyen közműtartozásuk van, akár villanyszámla, akár gázszámla tekintetében, és ezt jelzi
felénk a szolgáltató, amennyiben lehetséges és megfelel a feltételeknek, akkor védendő fogyasztónak
tudjuk nyilvánítani. Az iktatáson keresztül az ügyiratszámokat is rögzítettük a beszámolónkban. Az
okmányiroda kapcsán is érezteti hatását a gazdasági válság, a gépjármű átíratások száma csökkent,
ugyanakkor az átalakulásban lévő gazdasági szervezetek, gazdasági vállalkozások viszont több autót
hoznak átíratásra, mint eddig. Ennyivel szerettem volna röviden kiegészíteni az írásos előterjesztést,
meghívtam a testületi ülésre mindhárom osztályvezetőnket, hozzájuk és hozzám is lehet feltenni
kérdéseket, illetve kérem, mondják el az észrevételeiket. Nagyon hosszúra sikeredett a beszámolónk,
igyekeztünk szinte mindenre kitérni, mind a szöveges részben, mind a számszaki részben.
Kossa Lajos polgármester:
Azt hiszem, a mai nappal nagyon fontos időszakot zárhatunk le a polgármesteri hivatal életében.
Mindenki emlékszik arra, hogy komoly létszámleépítések, személyi változások voltak a polgármesteri
hivatalban. Személyesen is úgy érzem, hogy az idei évben nagyon komoly eredmények születtek, ez
nemcsak a polgármesteri hivatalon belüli hangulaton érződik, hanem talán a beszámoló kapcsán a
hallgatás a képviselő-testület részéről is úgy gondolom, hogy az egyetértést jelenti. Úgy érzem, hogy a
polgármesteri hivatal a nehéz időszakban, a létszámleépítések ellenére komoly feladatot hajtott végre
ebben az évben, és örülök annak, hogy az a feszültség, amely érezhető volt hosszú hónapokon
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keresztül a hivatalon belül is, a hivatal és a képviselő-testület között, a lakosság és a hivatal között, az
elmúlt hónapokban rendeződött. Szeretném megköszönni a hivatal munkatársainak, vezetőinek is,
hogy megértették, a nehéz helyzetben kevesebből többet kell kihoznunk. Több intézmény kapcsán
értékeltük már a folyamatokat, a beszámoló most arra is alkalmat adhat, hogy magam részéről
kifejezhessem, örülök annak, hogy átvészeltünk egy nem könnyű időszakot, hiszen emberi sorsokról
volt szó, személyi változásokról, de ami a legfontosabb a polgármesteri hivatal hatékonyságának,
működőképességének helyreállításáról, javításáról. Magam részéről nagyon gyors és hatékony
változásokat észleltem, és nagyon bízom abban, hogy abban a nehéz időszakban is, ami előttünk áll, a
polgármesteri hivatalban dolgozók továbbra is a hivataluk magaslatán állva fogják végezni a
munkájukat. A feladat nő, a pénz illetve az álláshelyek viszont csökkennek, a feszültség egyre inkább
érzékelhető a polgármesteri hivatalban is, egyre többen fordulnak mindenféle ügyekben a hivatal
munkatársaihoz. Mind az igazgatási osztályra, mind a pénzügyi osztályra nagyon komoly feladatok
hárulnak, ugyanis az látszik, hogy a költségvetési helyzetünk, az ország állapota, a jövő éves
költségvetés mind-mind nagyon komoly kihívások elé állítják a hivatalt, a hivatal dolgozóit. Az
okmányiroda talán a legcsendesebb területe a hivatalnak. Hozzá kell tennem azt is, hogy
természetesen mindez a tevékenységéből is adódik, de ismét meg szeretném erősíteni, hogy az
okmányiroda nemcsak Abáról, nemcsak a kistérségből, hanem térségen kívülről is nagyon sok
ügyfelet vonz, ami nagyon komoly fegyvertény, és az ide forduló ügyfelek nagyon komoly
elismeréssel adóznak az okmányiroda munkájának. Örülök annak, hogy a beszámolóban szereplő
adatok kapcsán most már egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy az az átalakítási folyamat, amelyet a
képviselő-testület szorgalmazott a tavalyi évben, sikeresen végbement a polgármesteri hivatal
tekintetében, és a jelenlegi szervezeti felépítést, a jelenlegi személyi állományt tekintve
polgármesterként úgy ítélem meg, hogy mind a képviselő-testület, mind az itt élő emberek
támaszkodhatnak a hivatal vezetőire, munkatársaira a problémáik megoldásában, illetve a képviselőtestület döntés előkészítésében és a végrehajtásban is.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a polgármesteri hivatal beszámolóját elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:

226/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta azt.
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6.)

Előterjesztés Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei
költségvetéséről szóló 3/2009. (III.16.) számú rendeletének módosításáról

2009.

évi

Kossa Lajos polgármester:
Ahogy a jegyző asszony is jelezte már, október 15. óta új pénzügyi osztályvezetője van az
önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak Nagy Anita személyében. Képviselőtársaim találkoztak
már vele, megkérem az osztályvezető asszonyt, hogy legyen szíves az írásos előterjesztést szóban is
kiegészíteni.
Nagy Anita pénzügyi osztályvezető:
Néhány mondatban szeretném összefoglalni a költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot. A
költségvetési rendelet módosítására tett javaslatnak az volt az alapja, hogy vannak olyan jogcímek
mind a bevételek, mind a kiadások területén, ahol az előirányzatot módosítani kell. A módosítások a
költségvetés elfogadásakor nem voltak előre láthatóak, ezért kell év közben megtenni. Csak néhányat
sorolnék fel, viszont az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy milyen jogcímeken volt plusz
bevétele az önkormányzatnak. Főleg a helyi adókat emelném ki, az iparűzési adót, valamint a
központi adók közül a gépjárműadót, amelynek a 3/4 éves teljesítése csaknem elérte az egész évre
tervezett előirányzatot, ezért lehetőség volt az előirányzat növelésére. A központi állami normatív
hozzájárulás területén is volt olyan jogcím, a művészetoktatási támogatás, amelynek kapcsán
4.375.000 Ft-ra pályázott az önkormányzat, és bevételként elkönyvelhetjük. Volt néhány földterület
értékesítés, áfával együtt 10.242.000 Ft értékben, valamint működésre átvett pénzeszköz, olyan
bevételek, amelyek a költségvetésben nem szerepeltek. Az előirányzat-módosításnak a kiadási oldalon
is meg kell jelennie, módosítottuk a kamatkiadásokat, a kötvény kamatát megemeltük mintegy 25
millió Ft-tal, a likvid hitel kamatát pedig csökkentettük 4 millió Ft-tal. A kiadások módosítása szintén
a teljesítési adatoknak megfelelően történt. A dologi kiadások tekintetében a közvilágítást emelném
ki, például az energiaárak emelkedéséből adódóan módosításra volt szükség. Ennyiben szerettem
volna kiegészíteni az írásos előterjesztést, ha bárkinek kérdése van, arra természetesen válaszolok.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság ülésén szintén részt vett a pénzügyi osztályvezető asszony, megtárgyaltuk
azokat a számokat, amelyek a költségvetés módosítását szükségessé tették mind kiadási, mind bevételi
oldalon. Úgy gondolom, természetes, hogy nagyon sok minden nem látszik előre év elején a
költségvetés elfogadásakor, főleg amikor ilyen nehéz helyzet van országszerte. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a módosítást.
Horváth István képviselő:
Természetesen örülök annak, hogy a költségvetés számai kedvezően, kedvezőbben alakultak, mint
ahogy gondoltuk, gondoljuk. Mindenki tudja, hogy tavasz óta, május óta nem veszek részt a testületi
ülésen a költségvetés tárgyalása, elfogadása miatt, mert nem tartottam valósnak, ugyanis akkor
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egyszerűen a költségvetésből a kötvény kamatai kihagyásra kerültek, ami most nagy örömömre
pótlásra került. Ha az önkormányzat kihagy egy nagy kiadási tételt a költségvetésből, az lehetővé
teszi, hogy túlköltekezzen más területeken, ami szerintem sajnos így is történt. Aki ismeri a
költségvetésünk valós helyzetét, az tudja, hogy évente több 10 millió Ft-ot meg kellene takarítani
minden évben ahhoz, hogy a nehéz pénzügyi helyzetből kilábaljunk, vagy esélyünk, reményünk
legyen rá a következő évben. A kötvény első negyedévi kamata szerepelt a költségvetésben 15 millió
Ft összegben. Jelenleg 40 millió forint szerepel benne, ennek mi az oka? Az euró árfolyam, vagy
esetleg ez nem a teljes összeg még, ami várható az év folyamán? Ez lenne az egyik kérdésem a
pénzügyi vezetőhöz. A likvid hitel kamata 30 millió Ft-ról 26 millió Ft-ra változott. Mi az oka a
kedvező változásnak? Ahhoz, hogy az önkormányzatunk anyagi helyzetét meg tudjuk ítélni, hogy
milyen irányba mozdulunk el, azt is tudni kellene, hogy mekkora tartozásállománnyal rendelkezik az
önkormányzat, csökkent-e az év során, sikerült-e törleszteni. Ha ezek nem titkos adatok, akkor
valamilyen módon választ kellene rá adni, hiszen akkor a költségvetésünk 3/4 éves alakulásának
nyugodtabban tudna örülni az ember.
Kossa Lajos polgármester:
A kötvény kapcsán jelentős mértékben csökkentek a kamatok az EURIBOR kedvező változása miatt,
a negyedévi 15 millió forint kamat 10 millió forint alá csökkent, ez az oka annak, hogy a
kamatkiadások csak plusz 25 millió Ft-tal szerepelnek az eredetileg nem tervezett helyett. A likvid
hitel kamatai pedig azért csökkentek 4 millió Ft-tal, mivel a kamatkiadás ennyivel kevesebb volt a
tervezetthez képest, ami annak köszönhető, hogy az önkormányzatnak az elmúlt hónapokban nem
kellett mindig kihasználnia a rendelkezésre álló folyószámlahitel keretét. Elmondtam a költségvetés
elfogadása előtt, hogy azért szerepeltetjük csak a kamat negyedéves kiadását a költségvetésünkben,
mert a bank, illetve a befektető közreműködésével olyan tárgyalássorozat vége felé közeledünk,
amelynek a lényege az, hogy olyan megállapodás körvonalazódik az önkormányzat, a befektető illetve
a kötvényt kibocsátó bank között, amely az önkormányzatot nemcsak ebben az évben, hanem a
további években is mentesíti a kamatfizetési kötelezettsége alól. Bár a megállapodás még nem
realizálódott, a bejelentések között kitérek arra is, hogy miért nem. Az Alba Airport Kft-nek
taggyűlése volt a múlt hét folyamán, ahol a befektető tájékoztatást adott a cég tulajdonosainak a
beruházás jelenlegi helyzetéről, úgy gondolom, és nemcsak gondolom, hanem a tények is azt
igazolják, hogy több olyan negatív esemény történt az év során, illetve nem történtek meg bizonyos
dolgok, amelyeknek köszönhetően a befektetővel a tárgyalások elhúzódtak. A költségvetés
módosítása kapcsán azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kamatkiadás nem jelent olyan plusz kiadást
az önkormányzat számára az eredetileg elfogadott költségvetéshez képest, amely a költségvetésünk
egyenlegét rontotta, hiszen olyan többlet bevételek keletkeztek az eredetileg elfogadott
költségvetéshez képest, amelyek a plusz kiadásunk fedezetét biztosítják. Hozzá kell azt is tennem, a
kifizetetlen számláinkra vonatkozó kérdésre válaszolva, bár ez már inkább a következő napirendhez,
a 3/4 éves beszámolóhoz kapcsolódik, hogy a befektetővel a reptér kapcsán kötendő megállapodás
realizálása esetén számítunk arra az egyösszegű bevételre, amellyel az önkormányzatunk likviditását
teljes mértékben helyre tudjuk állítani. Ennek ellenére a működéshez kapcsolódó tartozásainkat a
költségvetés elfogadása óta több mint 20 millió Ft-tal csökkenteni tudtuk. A költségvetésünk
elfogadásakor több mint 50 millió Ft volt a működéssel összefüggő önkormányzati tartozásunk,
amely a mai napig körülbelül 30 millió Ft-ra csökkent, azért nem tudok pontos összeget mondani,
mert természetesen vannak olyan számlák, amelyek kifizetéséhez pályázati pénzek kapcsolódnak. A
költségvetésünk a tartozásunk jelentős részére biztosított fedezetet ebben az évben, és úgy látom,
hogy a költségvetésünk végrehajtása kapcsán realizáltuk azon bevételeinknek jelentős részét,
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amelyeket a költségvetés elfogadásakor már jeleztem a képviselő-testületnek, tételesen felsoroltam
azon évközbeni döntésekből eredő lehetséges további bevételeinket, amelyek nem szerepeltek az
elfogadott költségvetésben. A jelenlegi helyzetben elmondhatjuk, hogy ha nem is oldódott meg, de
mind a tavalyi évhez képest, mind pedig a költségvetés elfogadásának az időpontjához képest
jelentősen javult az önkormányzat költségvetési helyzete. Hozzá kell tennem, hogy mindez egyáltalán
nem jelenti azt, hogy nem nézünk nagyon nehéz napok, hetek, hónapok elé, de bízom abban
továbbra is, hogy a reptéri terület kapcsán megszületik az a megállapodás, amely az abai
önkormányzat likviditási helyzetét meg fogja oldani nemcsak rövid távon, hanem hosszú távon is. A
kérdéshez kapcsolódóan még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a plusz kiadásokkal nem romlott
a költségvetésünk helyzete, mert a plusz bevételeink, amelyek szintén nem szerepeltek a
költségvetésünkben, biztosították a fedezetet.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő rendeletet alkotta:
17/2009.(XII.10.) számú
rendelet
az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (III.16.) számú rendelet
módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
7.)

Beszámoló Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 3/2009. (III.16.) számú
rendelettel elfogadott költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Nagy Anita pénzügyi osztályvezető:
A 3/4 éves beszámolóval kapcsolatos dolgokat szeretném röviden összegezni. Már a polgármesteri
hivatal beszámolójában is szerepelt, hogy az óvoda az intézményfenntartó társulás keretében átkerült
a soponyai önkormányzathoz, július 1-jétől mind a bevétel, mind a kiadás a soponyai
önkormányzatnál jelentkezik. Voltak szállítói tartozások, amelyeket még Aba önkormányzata fizetett
ki, ezért nem 50 %-os a teljesítés a kiadásoknál. Van néhány olyan tétel mind kiadási, mind bevételi
oldalon, ahol a teljesítés százaléka meghaladja az időarányos teljesítésnek megfelelő százalékot, ami
azért van, mert a beszámoló a háromnegyed éves állapotot tükrözi, és nem szerepelnek benne azok a
módosítások, amelyeket az előző napirendben tárgyalt a testület. Nagyon fontos bevétele van az
önkormányzatnak a központi költségvetésből származó állami normatív hozzájárulásokból, a
művészeti oktatás támogatásából származó többletbevétel szerepel plusz tételként. Az
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önkormányzatnak pályázati forrásból származó bevétele is volt a két TÁMOP pályázat kapcsán,
amelyek az oktatáshoz kapcsolódnak, és mind a bevételi, mind a kiadási oldala szerepel a
háromnegyed éves beszámoló táblázataiban. A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében, amely a
kompetencia alapú oktatás bevezetésére vonatkozik, mintegy 68 millió Ft-ot nyert az önkormányzat,
melynek egy része felhalmozási kiadás, egy része pedig működési kiadás. Szerepel még egy támogatás,
amely szintén az oktatáshoz kapcsolódik, mintegy 30 millió Ft összegben, és mivel 100%-os
támogatású a pályázat, ezért önerő nem szükséges hozzá. Mint minden önkormányzatnak, nyilván
Aba önkormányzatának is nehéz a helyzete, likviditási problémái adódnak, melyet legtöbbször
folyószámlahitel igénybevételével oldunk meg. Felhalmozási részről még annyit szeretnék elmondani,
hogy tulajdonképpen a féléves beszámolóhoz képest nem sok változás történt, a földterületek
értékesítése szerepel a szöveges részben is, a felhalmozási kiadások pedig a szennyvízberuházáshoz
kapcsolódnak.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyaltuk a költségvetés háromnegyed éves végrehajtását.
Nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak vannak kötelezettségei, amelyek nincsenek teljesítve, de arról
is beszéltünk, hogy milyen nehéz időszak vár ránk, az intézményeknek ugyanúgy működniük kell,
mint idáig, nagy elvonást már nem lehet eszközölni ahhoz, hogy a hiányokat pótolni tudjuk. Csak
külső forrásból lehet a hitelállományt rendezni, polgármester úr is elmondta, hogy folyamatban van a
reptérrel kapcsolatos megállapodás megkötése, nagyobb adóbevétel realizálása, addig valamilyen
módon ki kell bírni, át kell vészelni az időszakot. Az önkormányzat, mint Magyarországon a legtöbb
önkormányzat, nehéz helyzetben van, de hangsúlyozom, hogy az intézmények zavartalanul tudnak
működni, sőt a színvonalat is tartják. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
A féléves beszámoló kapcsán már többen, intézményvezetők részéről illetve a képviselő-testület
részéről is kifejtették azon véleményüket, hogy éreztetik hatásukat azok a testületi intézkedések,
amelyeket a költségek racionalizálása, költséghatékonyság céljából megtettünk. Fontosnak tartom
hangsúlyozni, hogy a képviselő-testület a tavalyi év végén, az idei év elején részben a Hermes
Holding által elkészített átvilágítási anyag javaslatait figyelembe véve meghozta azokat az
intézkedéseket, amelyekkel jelentős mértékben sikerült a kiadásainkat csökkenteni. Hozzá kell
tennem azt is, hogy a képviselő-testület amikor elfogadta a költségcsökkentéseket, azt is szem előtt
tartotta, hogy abban az esetben, ha nincs rá szükség, nem kíván további olyan költségcsökkentéseket
végrehajtani, amelyek már az önkormányzati program megvalósítását veszélyeztetnék. Az
önkormányzati program felöleli az élet szinte valamennyi területét, és a költségcsökkentések kapcsán,
minden esetben, mind az intézményeink tekintetében, mind a közösségi élet tekintetében szem előtt
tartottuk azt, hogy lehetőleg a rendszer lényegéhez, a program lényegéhez ne nyúljunk hozzá.
Természetesen az önkormányzat likviditása az egyik legfontosabb szempont, de azt is látni kell, hogy
amennyiben a programjaink közül bármit feladunk, azzal az élet egy területét vágjuk ki Aba közösségi
életéből. A mai közbiztonságról szóló beszámoló kapcsán is jól érzékelhető volt, hogy ha nem is
olyan mértékben, ahogy a polgárőrség szerette volna, de tudtuk támogatni őket is ebben az évben
annak érdekében, hogy a működőképességét fenn tudja tartani az egyesület. Minden területen, akár az
intézményeink területén, akár a közösségi élet területén törekedtünk arra, hogy életben tartsuk a
megkezdett folyamatokat, amely meggyőződésem, hogy nagyon fontos, ugyanis ha az
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elképzeléseinket életben tudjuk tartani, ezek kitörési lehetőséget jelenthetnek a település számára. A
2009. évi költségvetés arról szólt a képviselő-testület és az önkormányzat számára is, hogy igyekszünk
úgy megőrizni az önkormányzat likviditási helyzetét, igyekszünk úgy meghozni költségvetési
megszorító intézkedéseket, hogy az intézményi életünk, a közösségi életünk lényegét ne érintse. A
háromnegyed éves beszámoló elfogadása kapcsán illetve most december 7-én elmondható az, hogy a
mai napig ez az önkormányzati elképzelés sikeres volt, és bízom abban, hogy december 31-ig meg
tudjuk majd hozni azokat a további szükséges intézkedéseket, amelyek az elképzelés életképességét
bizonyítják. A következő napirend kapcsán látszani fog az is, hogy a jövő évben további lépéseken
kell gondolkoznunk, vagy tovább csökkentjük a működési kiadásainkat, vagy bevételi oldalon
próbáljuk meg az önkormányzat likviditási helyzetét javítani. Ha visszatekintünk az elmúlt
háromnegyed évre, akkor azt kell mondanunk, hogy felelős döntéseket hozott a képviselő-testület,
annál is inkább, mivel az intézményeink életében a költségcsökkentések nem jártak együtt a színvonal
csökkenésével, és nagyon fontos az is, hogy a programunkból ma még nem kellett feladni semmit.
Visszatérve kicsit a tavalyi év vitájára, azt hiszem, hogy mind a képviselő-testület, mind az
önkormányzat helyzete iránt érdeklődő abaiak addig kellett, hogy kétségbe essenek, amíg nem derült
ki, hogy az a probléma, amely nálunk jelentkezett, valójában néhány hónappal megelőzte azt a
válságot, amely a tavalyi év őszén tört ki és amely válság felszínre hozott nagyon fontos folyamatokat.
A legfontosabb a mi szempontunkból az, hogy a folyamat, amely az abai önkormányzatot tavaly
tavasszal, a tavaly év elején érte el, egy teljesen általános önkormányzati folyamat ma
Magyarországon, és a koncepció tárgyalása kapcsán majd szeretnék arra kitérni, amit már többször
hangsúlyoztam az év során is és a költségvetésünk elfogadása kapcsán is, nagyon úgy tűnik, az
önkormányzatoknak egy jelentős része sokkal rosszabb és kilátástalanabb helyzetben van az abai
önkormányzatnál. Minderről a jövő éves költségvetési koncepció tárgyalása kapcsán a sajtóban illetve
a médiában egyre több hír jelenik meg, a jelenleg elfogadott állami költségvetés a nagyobb
önkormányzatok esetében is nagyon komoly problémákat vet fel. A beszámoló kapcsán csak azt
szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a testület - megítélésem szerint - felelősen hozta meg a
döntését, amikor az idei éves költségvetését meghatározta és elfogadta, természetesen ez nem jelenti
azt, hogy nem kell további intézkedéseket hoznunk a jövőben. Bízom abban, hogy a folyamatok,
amelyeket elindítottunk korábban, végre elérnek ahhoz a szakaszhoz, ahol az abai önkormányzat
mentesülhet attól, hogy a jövő évben az idei évnél súlyosabb megszorító intézkedéseket kelljen
hoznia.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.

Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei költségvetési rendeletének háromnegyed évi végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
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227/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. számú törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta az Aba Nagyközség
Önkormányzata és intézményei 3/2009. (III.16.) számú rendelettel elfogadott 2009. évi
költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 3/2009. (III.16.) számú
rendelettel elfogadott 2009. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az
1-4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
Teljesített bevétele III. negyedévben:

2.289.256 ezer Ft
1.503.834 ezer Ft

Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása III. negyedévben:

2.289.256 ezer Ft
1.716.725 ezer Ft

Módosított létszám előirányzata:
Teljesített létszáma III. negyedévben:

123,75 fő
119,25 fő

8) Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló
koncepció
Nagy Anita pénzügyi osztályvezető:
A költségvetési koncepció irányelveket fogalmaz meg a költségvetés elkészítéséhez. Tudjuk, hogy a
parlament elfogadta a költségvetési törvényt, amely rendkívül nehéz helyzetbe hozza az
önkormányzatokat, ugyanis a források szinte minden jogcímen csökkennek, ezáltal a bevételi
források jelentősen csökkeni fognak. Ugyanakkor a kiadások nem csökkennek ilyen mértékben, sőt
valószínűleg az inflációval növekedni is fognak. Nagyon nehéz feladat lesz a 2010. évi költségvetés
összeállítása, és nyugodtan mondhatom, hogy még nehezebb év lesz, mint a 2009-es év volt. Fontos
megemlíteni, hogy a normatív állami hozzájárulások összegét tekintve nagyon hátrányosan fogja
érinteni az önkormányzat költségvetését, hogy a közművelődési feladatok ellátására, mint kötelező
feladatra, jövőre nem kap normatívát az önkormányzat, ami körülbelül 4,5 millió Ft volt eddig,
lakosságszám arányában kapta az önkormányzat. A közoktatási támogatások is csökkennek, mivel a
közoktatási teljesítmény mutatóhoz kötött támogatás fajlagos összege is csökkent, ami szintén
jelentős változás lesz. Mindenekelőtt azt kell az önkormányzatnak szem előtt tartania, hogy a
kötelező feladatait maradéktalanul elássa, a kiadásait minél inkább csökkentse, a bevételeit pedig
lehetőség szerint növelje, valamint a pályázati forrásokat is amilyen mértékben lehet, kihasználja,
főként a 100%-os támogatási intenzitású pályázatokat. A bevételek tekintetében a 2010-es évben
fontos változás lesz, hogy a helyi adók közül az iparűzési adó nyilvántartása, behajtása is átkerül az
APEH központi rendszerébe, azonban a bevétel az önkormányzatnál fog maradni. Számolunk még a
2010. évben a már említett, 2009. évben megnyert TÁMOP pályázatok, valamint a Norvég alapos
pályázat bevételeivel és kiadási oldalával is. Nagyon fontos lenne a jövő évben az ÖNHIKI pályázat
24

beadása, hogy ezzel is megpróbáljunk forrást biztosítani a működési kiadásainkhoz. A működési
kiadásokat tekintve a törvényi előírás szerint kötelezően adandó bérekkel számolunk, bérfejlesztést
nem tervezünk. A béren kívüli juttatások esetében 2010-től szinte minden béren kívüli juttatást adó
fog terhelni, ezért cafeteria rendszerben történő megoldását javasoljuk, ami tulajdonképpen annyit
fog jelenteni, hogy az összege hasonló lesz, mint az idei évben, csak maga a rendszer fog változni. A
munkáltatót terhelő járulékok csökkennek, valamint megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás,
ugyanakkor nagy terhet fog róni az önkormányzat költségvetésére a rehabilitációs hozzájárulás
megfizetése, ami eddig az önkormányzatra vetítve körülbelül mintegy 800.000 Ft volt, most
körülbelül 5,5 millió Ft lesz, és nagyon meg fogja nehezíteni a gazdálkodást. A dologi kiadásoknál
nagyon fontos, hogy figyeljünk oda a takarékosságra és a gazdaságosságra, a feladatok maradéktalan
ellátása mellett a kiadásokat minél inkább csökkentenünk kell, és megoldást kell találnunk a hiány
kezelésének módjára, amelynek egy része felhalmozási, másik része működési hiány. A
költségvetésben valamilyen módon kezelnünk kell majd.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyaltuk a költségvetési koncepcióval kapcsolatos számokat, a
helyzet egyre inkább nehezedik, helyt kell állni az intézmények működtetésében, és meg kell találni a
megoldást a település problémáinak kezelésére. A hiány kapcsán már említettem, hogy külső
pénzeszközök bevonására van szükség, valamilyen módon rendezni kell a tartozásokat. A
működtetésben is lesznek elvonások, de még csak viszonyszámokról beszélhetünk, még
változhatnak, amikor a koncepció készült, az országgyűlés még el sem fogadta a törvényt. A Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja a koncepciót.
Kossa Lajos polgármester:
Néhány szóval szeretném kiegészíteni az írásos előterjesztést. Képviselőtársaim a koncepcióhoz csak
részben kapcsolódó, de a felelős gondolkodáshoz és döntéshez nagyon is szükséges anyagokat kaptak
meg a kiküldött előterjesztések között. A koncepcióhoz kapcsolódóan csatoltuk az Állami
Számvevőszék országos költségvetéshez kapcsolódó véleményét, amely úgy gondolom, hogy fontos
ahhoz, hogy a képviselő-testület a jövő éves költségvetés összeállítása előtt lássa azt a tágabb
környezetet, amely mentén dolgoznunk kell majd. Az Állami Számvevőszék véleménye is megerősíti,
hogy a parlament által most már elfogadott jövő éves költségvetési tervnek nagyon komoly kockázati
tényezője lesz az önkormányzatok gazdálkodása, ugyanis teljesen egyértelmű, hogy nagyon jelentős
forráskivonás történik az önkormányzatoktól, illetve ami nagyon fontos és talán most már a Fejér
Megyei Hírlapban megjelenő tájékoztató alapján is látszik a képviselő-testület számára is, hogy az
önkormányzati szférában olyan komoly feszültségek keletkeztek, amelyek meggyőződésem, hogy
kezelhetetlen folyamatokat indítottak el. Székesfehérvár költségvetési koncepciója kapcsán is
milliárdos hiányról lehet beszélni, jómagam ismerem a Fejér Megyei Önkormányzat jövő éves
költségvetési koncepcióját, amely 2 milliárdos hiánnyal számol, de sorolhatnánk tovább a nagyobb
önkormányzatok helyzetét, illetve az a hitelállomány, amellyel az önkormányzati szféra rendelkezik az
Állami Számvevőszék szerint is egy nagyon komoly helyzetet idézhet elő a 2010-es évben. Ehhez
képest az abai költségvetési koncepció hiánya - megítélésem szerint - a kezelhető kategóriába tartozik,
de ami ennél sokkal fontosabb, hogy az abai önkormányzatnak valóban megvannak még azok a
lehetőségei, amelyekkel a likviditási helyzetét a jövő évben nemcsak a kiadások csökkentésével,
hanem a bevételeinek a növelésével is tudja rendezni, amit ma nagyon kevés önkormányzat mondhat
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el magáról. Ezért nagyon fontos, hogy a következő időszakban is felelősen és higgadtan hozzuk meg
a döntéseinket. A repülőtér kapcsán többször volt már szó arról, hogy a még jelenleg önkormányzati
tulajdonú repülőtéri ingatlan hasznosítása hogyan segíthetné az önkormányzat helyzetének a javítását.
Az előző napirend kapcsán jeleztem, hogy a tavalyi év végén, idei év elején egyértelműen
megfogalmazódott a képviselő-testületben az a szándék, hogy a likviditási helyzet helyreállítása
érdekében hasznosítja a reptéri ingatlanát. Az, hogy idáig a megállapodás, amely már év elején
körvonalazódott, nem jöhetett létre, most már a tények alapján úgy tűnik, hogy rajtunk kívül álló
objektív okok miatt történt így. Természetesen az egyik nagyon komoly objektív ok a világgazdasági
helyzet, amely a tavalyi évben alakult ki, és amelynek még nem vagyunk a végén, és természetesen a
pénzügyi és gazdasági válság a reptér beruházás pénzügyi környezetét is jelentős mértékben érintette.
Ugyanakkor a taggyűlésen adott befektetői tájékoztató alapján egyértelműen kitűnik, hogy olyan
döntések húzódtak illetve voltak bizonytalanok, amelyek alapvetően határozzák meg a reptéri
beruházás indulásának időpontját. Az, hogy a megállapodás késik, nagy részben ezen okoknak
tudható be. Az egyik ilyen ok az ürgék kitelepítésével kapcsolatos határozat végre nem hajthatósága,
erről már az előző testületi ülésen részletesen tájékoztattam a képviselő-testületet. Lényege az, hogy a
reptéri beruházás bárminemű fizikális megkezdésének előfeltétele a reptér területén található ürgék
áttelepítése. Az ürgék áttelepítését a Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban hagyja jóvá. Az
Alba Airport Kft. a kérelmét benyújtotta, a határozat hosszú hónapok után megszületett, de a
határozatot, ahogy már jeleztem a képviselő-testületnek, a Belsőbárándért Érdekvédelmi Egyesület
megfellebbezte, ezért nem volt végrehajtható ebben az évben, így nem kezdődhetett meg az ürgék
kitelepítése. A befektető reményei szerint, illetve a mi reményeink szerint is a Környezetvédelmi
Felügyelőség felügyeleti szerve, ahová a fellebbezés beérkezett, most már tud olyan, alaki és formai
szempontból is megfelelő határozatot hozni, amely az ürgék kitelepítését 2010 tavaszán, nyarán
lehetővé teszi. A másik, amely legalább ilyen horderejű ügy a légtér használat kijelölése. Az Alba
Airport Kft. 2008 augusztusában, több mint egy évvel ezelőtt benyújtotta kérelmét a Nemzeti Légtér
Koordinációs Bizottsághoz a légtér használat kijelölésére illetve engedélyezésére. 2009-ben jelentős
mértékben csúszott a kérelem elbírálása, végre az ősz folyamán eljutottunk odáig, hogy a Nemzeti
Légtér Koordinációs Bizottság ülésén jóváhagyták az Alba Airport Kft. kérelmét, meghozták a légtér
használatára vonatkozó határozatot, hozzá kell tennem, hogy a határozat még a kormány elé kell,
hogy kerüljön jóváhagyásra. Mivel a kormány ez évi tervében nem szerepel a légtér kijelöléssel
kapcsolatos engedélyezés, ezért várhatóan 2010 első negyedévében kerül sor a minisztériumok által is
jóváhagyott légtér használati engedély kiadására. Ezzel párhuzamosan az Alba Airport Kft. több mint
600 millió Ft támogatási értékben pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácshoz a reptérhez szervesen kapcsolódó ipari park létesítésével kapcsolatos fejlesztésekre
vonatkozóan. Sajnos a pályázatot év közben elutasították, az elmúlt napokban ismételten benyújtásra
került, reményeink szerint most már sikeres lesz. Amennyiben pedig sikeres lesz, nagyon komoly
támogatási összeggel azonnal elindulhat a fejlesztés egy része. Folyamatban van a fejlesztés kormány
által kiemelt projektté nyilvánítása, és arra számítottunk, hogy az még ebben az évben megtörténik.
Sajnos ez is húzódik, de a befektető tájékoztatása szerint ebben az ügyben is pozitív fejlemények
történtek az utóbbi időszakban. Ezek azok a folyamatok, amelyek a beruházás megvalósítását
befolyásolják, természetesen röviden elmondva, tényként közölve. Jól látható, hogy a befektető
legjobb szándéka mellett sem tudott előre lépni a kivitelezés tekintetében. Ahogy jeleztem már a
beruházás rendelkezik a kormány engedélyével, illetve építési engedélyekkel is, de a felsorolt objektív
nehézségek a végleges megállapodás aláírását késleltették. Képviselőtársaim előtt is ismert azon tény,
hogy Székesfehérvár közgyűlése a tavalyi év folyamán értékesítette a tulajdonában lévő ingatlanokat a
befektető számára, és nagyon komoly határidőkhöz kötötte a beruházás befejezését. A közgyűlés
múlt héten jóváhagyta a cég illetve a befektetők tájékoztatóját, több olyan kockázati tényező, amelyek
az elmúlt időszakban jellemezték a beruházást, az elmúlt néhány hétben megnyugtatóan rendeződtek.
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Természetesen további nagyon komoly feladatok állnak mind a beruházó, mind pedig az
önkormányzatok előtt annak érdekében, hogy a beruházás elinduljon. Ennek ellenére hangsúlyozni
szeretném, hogy az a lehetőség, amely ma még az abai önkormányzat kezében van, az önkormányzat
likviditási helyzetét jelentős mértékben javíthatja, illetve megoldhatja, ezért mondtam, hogy nagyon
komoly lehetőség van még a kezünkben, amely a mai magyarországi önkormányzatok többségének
nem áll rendelkezésére. A másik, amit nagyon fontosnak tartok a koncepció kapcsán hangsúlyozni, és
azok az anyagok, amelyeket képviselőtársaim számára kiadtam, ezt támasztják alá, hogy amikor a
képviselő-testület az elmúlt hónapok pénzügyi és fejlesztési stratégiáját jóváhagyta, meghatározta, jól
érzékelte azt a folyamatot, amely körülöttünk van, amely körülöttünk egyre nyilvánvalóbbá válik. Az
a pénzügyi válság, amely a tavalyi évben „megrengette” az egész világot, olyan folyamatot indított el,
amely az önkormányzati elképzeléseink megvalósítását jelentős mértékben elősegítheti, illetve
időszerűvé teheti, a külső támogatásokat az eddigieknél nagyobb hatékonysággal fókuszálhatja az abai
beruházási elképzelések irányába. Miért tartom fontosnak olyan konferencia anyagát átadni részben a
költségvetési koncepció megalapozásához, amely a Magyar Tudományos Akadémián zajlott, és
amelyet a Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia, a Közgazdasági Társaság
és a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa szervezett. A konferencia címe, amelyre jómagam is
meghívást kaptam, a következő volt: A GDP-n túl: a gazdasági teljesítmény és a társadalmi jólét
mérése. A meghívóból képviselőtársaim is láthatják, hogy a konferencián részt vettek a Nemzeti
Fenntartható Fejlődés Tanácsa vezetői is. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsát a Magyar
Országgyűlés hozta létre, a tanács elnöke a mindenkori országgyűlés elnöke, az alelnöke pedig az
Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke. Rajtuk kívül akadémikusok tartottak nagyon
komoly előadásokat, és az előadások honlapon is megtalálható anyagát juttattam el
képviselőtársaimhoz. Az előadásokból illetve a konferencián elhangzottakból érzékelhető, hogy azon
elképzeléseink, amelyeket a fenntartható fejlődés, a megújuló energiára alapozott fejlesztések mentén
képzelünk el, igen jelentős külső támogatást kaphatnak a jövőben. A konferencia egyébként arra a
bizottsági jelentésre épül, amely bizottságot Nicolas Sarkozy francia elnök kezdeményezésére hozták
létre Franciaországban annak érdekében, hogy tegyenek le olyan javaslatot a francia kormány
számára, amely arról szól, hogy hogyan lehetne jobban mérni az egyes országok gazdasági
teljesítményét. Ma már valamennyi kormány látja, hogy az a GDP mutató, amelyre építik az egyes
kormányok, az egyes országgyűlések, parlamentek döntéseit, igen torzítottan mutatja be azokat a
fejlesztéseket illetve azokat a folyamatokat, amelyek körülöttünk történnek. A bizottsági jelentés
lényege az, amit valamennyien és Magyarországon is egyre inkább a bőrünkön érzünk, hogy
természetesen mindennek az alapja a gazdaság, de a GDP mutató nem jól jelzi a társadalom jólétét,
ugyanis a társadalom jóléte egy sokkal komplexebb mutató alapján határozható meg. Úgy gondolom,
hogy az előadások tartalmát áttekintve jól látszik, hogy a jólétmérés olyan komplex program mentén
történik, amely komplex program mentén az abai önkormányzat programját évekkel ezelőtt
meghatároztuk, és amely programok alapját képezték az Abai Társadalmi Szerződésnek. Ennek
kapcsán meghatároztuk azokat a projektjeinket is, amelyek természetesen reményeink szerint az
önkormányzat adóbevételét jelentős mértékben növelhetik az elkövetkezendő időszakban, amellett,
hogy munkahelyeket is teremtenek Abán, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy azon kiemelt
projektjeink, fejlesztési elképzeléseink, amelyeket a fenntartható kistérségi fejlődés mentén
határoztunk meg, egyre inkább úgy tűnik, hogy összhangban vannak azon nagyobb országos és
világfolyamatokkal, amelyek egyre egyértelműbbé válnak valamennyi politikus számára. A
konferencián elhangzott előadások egyértelműen azt igazolják vissza, hogy mind a mezőgazdaság,
mind a gazdaság, mind a szociálpolitika, az oktatás és az élet más területén, aki fenntartható
fejlődésben gondolkozik, az tud külső forrásokat szerezni a fejlesztési elképzelésinek
megvalósításához. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezen gondolatokat valóban tegyék magukévá.
Természetesen nagyon fontos a költségvetésünk likviditásának a fenntartása, de a tágabb
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folyamatokat továbbra is szem előtt kell tartanunk, ugyanis az már egyértelműen látszik, hogy ha csak
számok összességének tekintjük a költségvetésünket, akkor olyan negatív folyamatokat indíthatunk el
Abán is, amelyek nem hozhatók helyre a későbbiek folyamán. Megjelent egy cikk, amely Széles
Gábor elképzeléseit taglalja, szintén egy konferencián hangzott el, arról szól, hogy Széles Gábor
szerint a jövő éves költségvetés kapcsán hogyan lehetne nagyon komoly változásokat indukálni a
magyar társadalomban, a magyar gazdaságban. Azért tartottam fontosnak, hogy képviselőtársaim
megismerjék, mert azt hiszem, abban ma már mindenki egyetért, hogy jövő évben kormányváltásra
fog sor kerülni Magyarországon. Éppen ezért amikor a 2010-es költségvetést el fogjuk fogadni, két
fontos időszakot kell majd kijelölnünk. Az egyik időszak a parlamenti választásokig illetve a
következő kormány megalakulásáig fog tartani, ez nagyon nehéz időszak lesz, hiszen addig is kezelni
kell az önkormányzat likviditási helyzetét. Úgy gondolom, hogy a választások után az új kormány
megalakulásával igen komoly és radikális változások fognak bekövetkezni, és nekünk ezekre a
folyamtokra is fel kell készülni, ezek a folyamatok már - megítélésem szerint - sokkal pozitívabb
önkormányzati döntéseket kell, hogy magukkal hozzanak. Nem kell mást tennünk, mint azon
programjainkat, amelyek elakadtak a tavalyi év folyamán, abba az állapotba kell hoznunk, hogy az új
költségvetési helyzethez illetve pályázati lehetőségekhez igazodjanak. Természetesen nem vágyakra
kell építeni a költségvetést, ezért nem véletlenül tartottam fontosnak hangsúlyozni, hogy ismerve a
magyar önkormányzatok költségvetési helyzetét, hitelállományát, meggyőződésem, hogy a megyei
jogú városok és a megyei önkormányzatok esetében, a kisebb városok tekintetében is a jelenlegi
hitelállomány kezelhetetlen, az ÁSZ jelentése is ezt tükrözi, vagyis mindenképpen kormányzati
elhatározásra és döntésekre lesz szükség. Bízom abban, illetve a jelenlegi körülmények
meggyőződésem, hogy ki fogják kényszeríteni, hogy a kialakult helyzettel kormányzati szinten is
foglalkozzanak majd. Ilyen környezetben, illetve azokkal a lehetőségekkel, amelyek az
önkormányzatunk előtt állnak, meggyőződésem, hogy a költségvetési koncepció a jelenlegi hiány
mértékét figyelembe véve kezelhető, és éppen ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy az
elkövetkezendő időszakban, lehetőleg korrekt vitákban, de nem eltekintve azon környezettől, amely
körbe vesz bennünket, olyan költségvetést határozzunk meg az önkormányzat és a település számára,
amellyel nem kell feladni az elképzeléseinket. Továbbra is fontosnak tartom és a koncepcióban is
szerepel, hogy a 80 milliós hiányt, amely jelenleg jelentkezik a költségvetésünkben a koncepció
alapján, le kell faragnunk a költségvetés elfogadásáig, de az önkormányzat illetve intézményei
kapcsán, közösségi szinten eddig életben tartott programjaink fenntartását a jövő évben is kardinális
kérdésnek tartom. A tavalyi évben, éles helyzetben kellett a képviselő-testületnek arról tárgyalnia,
hogy mi legyen a Norvég alapos pályázattal, visszamondja-e az önkormányzat vagy sem. Örülök
annak, hogy a képviselő-testület elfogadva azt, hogy addig, amíg tudjuk tartani, amíg módosításokat
tudunk kérni az Irányító Hatóságtól, mindenképpen ragaszkodjunk a program megtartásához,
ugyanis egy ilyen pályázati lehetőség elengedése nagyon súlyos következményekkel járna a jövőbeni
elképzeléseinkre vonatkozóan, az egész oktatási, nevelési rendszerünkre vonatkozóan. A Norvég
Külügyminisztérium kérésére került sor arra a látogatásra, amely újabb lehetőséget, újabb kaput
nyitott meg az önkormányzatunk előtt, amely szintén azt mutatja, hogy érdemes hosszú távra
tervezni, érdemes programok mentén gondolkozni, és még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a
programok nélkül az önkormányzatunk nem is lenne alkalmas komoly pályázati lehetőségek
igénybevételére, fogadására, amelyek most nyitottak számunkra. Ugyanígy fontosnak tartom azt, hogy
a társadalmi megújulás operatív program keretében is visszaigazolást nyertek azon önkormányzati
elképzelések, amelyekről az év elején beszéltünk. Akkor még csak annyit tudtunk, és a képviselőtestületet a koncepció benyújtásakor illetve a költségvetés elfogadásakor is arról tájékoztattam, hogy 5
olyan pályázati lehetőség nyílt meg az önkormányzat számára a társadalmi megújulás operatív
program keretében, amelyekkel 100%-os támogatást lehet elnyerni, és amelyek segítségével magasabb
szintre tudjuk emelni az oktatási, nevelési rendszerünkben elért eredményeket. Az 5 pályázati
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lehetőségből hármat megnyertünk, a másik kettőt most ugyan elutasították, de újra ki fogják írni a
pályázatot. A jövő évben is van arra lehetőség, hogy megismételjük, és amellett, hogy nagyon komoly
tartalmi munka indult el, a pályázati lehetőség a működési kiadásaink tekintetében is segítség lesz.
Mind a koncepció, mind pedig a költségvetés elfogadása kapcsán ugyanazt a higgadt párbeszédet
kérném képviselőtársaim részéről. Egy következő napirend kapcsán szó lesz arról is, hogy a
technológiai parkos elképzelésünk illetve a megújuló energiaforrások tekintetében már korábban
előkészített pályázataink előtt is megnyíltak a kapuk, és ilyen szempontból az év végén már sokkal
bizakodóbb vagyok, mint tavaly ilyenkor, annál is inkább, mert ez az év arra is jó volt, hogy
részleteibe menően áttekintsük az elmúlt évek történéseit, újraértékeljük a folyamatokat, illetve azon
hibákat is, amelyek menet közben történtek. A hibák kijavítására is megtette a képviselő-testület a
szükséges intézkedéseket, és egyértelműen látszik, hogy azok a korrekciók, amelyeket a képviselőtestület meghozott, éreztetik a hatásukat, és már az is jól látszik, hogy ennek mentén tudunk tovább
dolgozni. Azt hiszem, most már bátrabban tudunk meghozni olyan döntéseket, amelyekben megvan
a tapasztalatunk, és amely tapasztalatok mentén még inkább előre láthatjuk majd a döntéseink
következményeit. Mindezek tükrében szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy a koncepciót az
előterjesztésnek megfelelően fogadja el, és kérje fel a hivatalt, valamint az intézményeket, hogy a
jelenleg mutatkozó hiány kezelésére tegyék meg a szükséges javaslatokat a képviselő-testület számára
a költségvetés elfogadásáig.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A koncepcióban az önkormányzatok sajátos bevételei kapcsán az SZJA vonatkozásában
összességében 150-160 millió mínusz van. Ez már az idei évi elfogadott, a 2010-es költségvetésben
megállapított normatívából adódó csökkenés, vagy valami speciális oka volt, hogy így ilyen összeget
kaptunk?
Nagy Anita pénzügyi osztályvezető:
A költségvetési javaslatnak megfelelően készült, a már leadott létszámok alapján.
Csép Györgyné alpolgármester:
Szomorú szívvel tapasztaltam, hogy a civil szervezetek támogatására semmiféle előirányzati összeg
nincs, holott mindenki tudja, hogy Abán a civil szervezetekben tevékenykedők nagyon hasznos
munkát végeznek. Valamilyen formában meg kell próbálni segíteni, támogatni, mert a nulla forint
számomra döbbenetes.
Kossa Lajos polgármester:
Ebben az évben is megoldottuk, jövőre is megfogjuk oldani.
Horváth István képviselő:
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Úgy érzem, hogy a képviselő-testület nyugodtan megszavazhatja a koncepciót, hiszen a javaslat
szerint felkéri a polgármestert, a jegyzőt, az intézményvezetőket, hogy a költségvetés elkészítéséig
tegyék meg intézkedési javaslataikat a koncepcióban szereplő 83 millió Ft hiány kezelésére. Tavaly is
ugyanekkora összegű hiány volt, melynek kezelésére vonatkozóan voltak kifogásaim. Most nincsenek,
mert nem tudom, hogy még mi lesz. A tavalyi évben a reptér értékesítése volt az az indok, ami
alapján nem hoztuk meg azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kellett volna hozni. Az idei évi
költségvetés készítésénél hagyjuk is ki egyelőre, mert nem hallottam semmiféle olyan információt,
amely arra jogosítana fel bennünket, hogy azokból a bevételekből bármit is várjunk a 2010-es évben.
A politikai változásban bízni, hogy lesz pénzünk, mert kormányváltás lesz, azt hiszem, szintén eléggé
ingoványos talaj. Azt gondolom, hogy akkor járnánk el helyesen, ha a 2009-ben tervezett további
költségcsökkentésre vonatkozó intézkedéseket is végrehajtanánk. Nincs irigylésre méltó helyzetben
az önkormányzat, csak azt szeretném, ha reális eszközöket vennénk számba. Azokat a
pénzeszközöket, amelyeket az ingatlanjaink, eszközeink értékesítésével nyerünk, nem szabadna
működési kiadásokra fordítani, hanem vagy az iszonyatos mértékű adósság törlesztésére kellene
fordítani, vagy pedig további fejlesztésekhez, beruházásokhoz felhasználni. Jó munkát kívánok ahhoz
a nem könnyű feladathoz, amit el kell végezni az intézményvezetőknek és a hivatalban dolgozóknak,
nagyon keménynek kell lenni és a realitások talaján kell maradni. A koncepciót el lehet fogadni, de a
feladat ezzel még nem ért véget.
Kossa Lajos polgármester:
A leendő koncepcióban szerepel a kötvénykamat teljes kiadása, és ha realizálódik az általam már
többször jelzett jogügylet, akkor jelentős mértékben javulni fog a költségvetés helyzete. Nem azt
mondtam, hogy kormányváltás esetén több pénze lesz az önkormányzatoknak, hanem arról
beszéltem, illetve a kiadott anyagok is azt tükrözik, hogy más környezetbe fognak kerülni az
önkormányzati, gazdálkodási, illetve fejlesztési elképzelések. Az biztos, hogy a jelenlegi pénzügyi
környezet, amely körülveszi az önkormányzatokat, nem tartható, illetve azokból a programokból
tudok véleményt leszűrni, amelyek megjelentek, amely nyilatkozatok megjelennek, illetve az írásos
anyagokra alapozom azt, hogy mindenképpen nagyon komoly változások várhatóak, amennyiben új
kormány áll fel. Nem azt mondtam, hogy abban bízzunk, hogy több pénzt fognak az
önkormányzatok kapni, az egészen biztos, hogy nem fognak több pénzt kapni, hiszen a költségvetés
helyzete nem teszi lehetővé, viszont az anyagokból is egyértelműen kitűnik, és személyes
tapasztalataim alapján is meg tudom erősíteni, hogy a jelenlegi rendszerben van több olyan jelentős
tétel, amely átcsoportosítható, és az átcsoportosítással már sokkal pozitívabb környezet alakítható ki a
helyi önkormányzatok, a vidéki emberek számára. Meggyőződésem, hogy amennyiben a
fejlesztéseink elindulhatnak, akkor azok az önkormányzati bevételeket növelhetik, ilyen szempontból
vagyok optimista. A költségvetés kapcsán egyetértünk abban, hogy intézkedéseket kell tenni, de
továbbra is azt tartom, hogy amíg lehet, az önkormányzat ne adja fel a programjait. Az idei éves
költségvetésre visszatérve, az reális volt, a plusz bevételeinket nem a működési kiadásokra, hanem a
kötvény kamatára fordítottuk, ilyen szempontból is megfeleltünk a Hermes Holding által tett
ajánlásoknak. A kötvény kapcsán úgy érzem, elbeszélünk egymás mellett Horváth István
képviselőtársammal. Az önkormányzat igen jelentős fejlesztéseket eszközölt az elmúlt években, erről
részletes kimutatást adtunk a Kék Óceán Stratégiában. A fejlesztések megvalósítását az a
kötvénykibocsátás tette lehetővé, amely jelentős forrást biztosított az önkormányzatnak. A
kötvénykibocsátás fedezetét a reptéri beruházás biztosította, önmagában az önkormányzat
költségvetése ilyen mértékű kötvénykibocsátáshoz nem lett volna elegendő. Arról viszont nem beszél
képviselőtársam, hogy több olyan fejlesztési elképzelés megvalósítása realizálódhat a jövő évben,
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amelyek igen nagy horderejűek, milliárdos nagyságrendűek. Úgy gondolom, hogy a költségvetés
kapcsán nagyon kevés önkormányzat mondhatja el azt, hogy a jelenlegi helyzetben ilyen horderejű és
nagyságrendű fejlesztésekről beszélhet. Amennyiben ez a folyamat pozitívan zárul, akkor remélem, a
végén megegyezünk abban, hogy melyik volt a járható illetve a kevésbé járható út. Úgy látom, hogy
azon képviselő-testületi döntéseket, amelyeket e racionalizálás érdekében megtettünk az elmúlt
időszakban, képviselőtársam nem tartja elegendőnek. Véleményem szerint, ha az általa képviselt
elképzelés került volna a többségbe a képviselő-testületben, akkor ma már fejlesztésekről nem
nagyon beszélhetnénk Aba tekintetében. Továbbra is azt tartom a lefontosabbnak, hogy a képviselőtestület eddig megtalálta azt a középutat, amely a működőképességet biztosította, és azon nagy
horderejű fejlesztési elképzelésinkről sem kellett lemondani, amelyek alapvetően határozzák meg a
település és a közösség jövőjét.
Horváth István képviselő:
A kiadások és a bevételek táblánál a gimnázium sora az egyik oldalon 28 millió Ft, a másikon 30
millió. Miből adódik az eltérés?
Nagy Anita pénzügyi osztályvezető:
Igaza van, elnézését kérek, elcsúszott, ki fogjuk javítani.
Farkas Károly, képviselő:
A koncepciót – véleményem szerint – el kell fogadni. Természetesen ahogy Horváth képviselőtársam
is fogalmazott, van még feladat a költségvetés elkészítéséig, meg kell találni azokat a forrásokat,
amelyek javíthatják az önkormányzat költségvetését. Úgy gondolom, hogy további kiadáscsökkentő
intézkedéseket nem lehet meghozni, bevételeinket kell növelni. Számításaim szerint jelenleg
körülbelül 30 millió Ft a ki nem fizetett számlák összege, 80 millió Ft a hiány, illetve van még egy
tétel, amire azt mondom, hogy 2010-ben a Kajtor Völgye Mezőgazdasági Kft-vel szembeni,
kármentesítéssel összefüggő költségek megtérítésével kapcsolatos összeg nem fog befolyni.
Összegezve 125 millió Ft többletforrásra lenne szükség. Jó hír az, hogy a reptérrel kapcsolatban
olyan tárgyalások fognak befejeződni talán 2010-ben, amelyek megalapozottá teszik a költségvetést,
és már reális számokkal számolhatunk. Én sem gondolom azt, hogy a kormányváltással varázsütésre
megváltozik a helyzet, az átcsoportosítással kapcsolatos intézkedéseink kapcsán 2010-ben
többletbevételre még nem lehet számítani. Összességében azt mondom, hogy elfogadható a
koncepció, van még feladat vele, majd a 2010-es költségvetés beterjesztésénél látni fogjuk, hogyan
sikerül megoldani a feladatokat.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja, illetve az írásos
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
228/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az 1992.
évi XXXVIII. számú az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta Aba
Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetés koncepciójáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei a 2010. évi
költségvetése koncepcióját az 1-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy
az önkormányzat és intézményei:
Bevételi előirányzata:
Kiadási előirányzata:
Létszám előirányzata:

1.819.975 ezer Ft
1.902.882 ezer Ft
119 fő

2. A Képviselő-testület feladatul szabja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010. évi
elemi költségvetésének teljes körű áttekintését, egyben felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az
intézményvezetőket, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elkészítéséig hozzon
intézkedéseket a koncepcióban szereplő 82.907 EFt összegű költségvetési hiány kezelésének
módjára.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Intézményvezetők
Határidő: 2010. februári képviselő-testületi ülés

9) Beszámoló a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták a beszámolót, amelyet Varga Péter munkaszervezet vezető, és
Koszorús Béla, a munkaszervezet gazdasági vezetője állítottak össze, illetve a beszámolóhoz
kapcsolódik egy összefoglaló a kistérségi koordinátori hálózat 2009. évi munkájáról. Csak néhány
szóban szeretném kiegészíteni a nagyon részletes írásos előterjesztést. A beszámolóból is jól
érzékelhető, hogy a többcélú kistérségi társulás ma már nagyon fontos szerepet tölt be a kistérség
önkormányzatainak az életében, nemcsak a területfejlesztési feladatok tekintetében, hanem a szociális
ellátás, egészségügy és a közoktatás területén is. Nagyon sok normatíva kapcsán, mivel az érintett
önkormányzatok egyetértésben döntöttek arról, hogy a többcélú kistérségi társulás által kívánják
igénybe venni, plusz bevételhez juthatnak. A többcélú társulás 2009. évi költségvetése 225 millió Ft.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás illetve annak
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munkaszervezete igen aktív pályázati tevékenységet folytat, amely mind kistérségi szinten, mind helyi
önkormányzati szinten komoly segítséget nyújt az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok
ellátásában. Úgy gondolom, hogy a jövőben a társulások helyi szerepe még meghatározóbb lesz, ezért
is nagyon fontos, hogy az együttműködés a továbbiakban is elmélyüljön a települések,
önkormányzatok között. A kistérségi koordinátori hálózat beszámolójából egy dolgot kiemelnék,
készítettek egy összegzést a 2007-2009. évi között elnyert pályázati támogatásokról. A kistérség
települései, önkormányzatai ezen időszak alatt 1.769.000.000 Ft támogatást nyertek el. Úgy
gondolom, bár több pályázatunk nem volt sikeres, ez az összeg jelentősnek mondható. Bízzunk
benne, hogy ennél csak több lesz az elkövetkezendő években. Kérem a testületet, hogy fogadja el a
beszámolót.
Aki a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
229/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testület a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
10) Csatlakozás az ÖKOPOLISZ KLASZTER-hez a fenntartható ökológia alapú kistérség
fejlesztési stratégia megvalósítása céljából
Kossa Lajos polgármester:
Varga Csaba, a Stratégiakutató Kht. vezetője keresett meg először szóban, majd írásban is az elmúlt
időszakban azzal a lehetőséggel, hogy önkormányzatunknak lehetősége nyílik az ÖKOPOLISZ
KLASZTER-hez való csatlakozáshoz, melynek jelentősége abban mutatkozik meg, hogy a klaszter
segítségével, közreműködésével pályázatot nyújthat be az abai önkormányzat az úgynevezett Pólus
Program keretében a már 2007-ben kidolgozott ökológia alapú kistérségi fejlesztési stratégia
megvalósításához, ezen belül is konkrétan a Sárvíz Technológiai Park kialakításához. Néhány
mondatot szeretnék elmondani tájékoztatásképpen a Klaszter lényegéről, létrejöttének a
körülményeiről. Képviselőtársaim bizonyára emlékeznek rá, néhány évvel ezelőtt a kormány döntött
az úgynevezett Pólus Programról, melynek lényege, hogy a régióközpontok körül vagy azokra építve
a régióközpontokat megbízták azzal, hogy készítsék el a Pólus Programjukat, a megvalósításra a
kormány több 100 milliárd forintos nagyságrendben különített el forrást az Európai Uniós pályázati
lehetőségekből. A Közép-Dunántúli Régióban Székesfehérvár-Veszprém Pólus kapta meg a
lehetőséget, hogy a programot kidolgozza, és annak idején a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás,
illetve a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás kötött együttműködési megállapodást 2006ban. A helyi önkormányzati választásokat megelőzően a megállapodás természetesen kiterjedt az élet
nagyon sok területére, de volt két nagyon fontos pontja. Az egyik pontja arról szólt, hogy a két
társulás a börgöndi reptérfejlesztés kapcsán együttműködik, illetve támogatja egymás törekvéseit. A
megállapodás része volt az is, hogy Székesfehérvár a Pólus Program keretében támogatja az abai
Sárvíz Technológiai Park megvalósítását. A Pólus Programok megvalósítására az érintetteknek
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klasztereket kellett létrehozni, amelynek megvan a jogszabályi háttere, mint ahogy az együttműködési
szerződésben szerepel is, így jött létre az Ökopolis Klaszter, amelynek vezetője a Veszprémi Pannon
Egyetem. 23 alapító tagja volt a klaszternek: különböző cégek, szervezetek mellett tagja a
székesfehérvári, a veszprémi és a balatonfüredi önkormányzat. A klasztereknek minősítenie kell
önmagát, és jogszabályi előírás tartalmazza, hogy a különböző minősítések eléréséhez milyen
feltéteknek kell megfelelnie. Az Ökopolis Klaszter, amely felajánlotta a belépési lehetőséget Aba
önkormányzata számára, most szeretne egy magasabb fokú minősítést elérni, és ennek egyik
alapfeltétele, hogy a benne részt vevő tagok száma 31-re bővüljön. Így kapott az önkormányzatunk is
a Stratégiakutató Kht. kezdeményezésére lehetőséget arra, hogy csatlakozzon a klaszterhez.
Képviselőtársaim megkapták előterjesztésben a klaszter eredeti szervezeti és működési szabályzatát,
valamint együttműködési szabályzatát, illetve azon megállapodástervezetet, amelyet a holnapi napon
fogadnának el a klaszter tagjai közgyűlésükön. A módosított szervezeti és működési szabályzat már
tartalmazza a 31 tag között Aba önkormányzatát is, természetesen abban az esetben, hogy ha a mai
ülésünkön a képviselő-testület is egyetért a klaszterhez való csatlakozással. Ezzel párhuzamosan a
Stratégiakutató Intézet felfrissítve a néhány évvel ezelőtt készített koncepciónkat, elkezdte
összeállítani azt a projekt adatlapot, amelynek mentén szeretnénk, hogy a klaszter a mi pályázatunkat
is befogadná, illetve előterjesztené a megfelelő pályázati ablakban. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra,
hogy a Veszprém-Székesfehérvár Pólus Program keretében Európai Uniós pályázati támogatáshoz
jussunk az elképzeléseink megvalósítása érdekében. Úgy gondolom, hogy komoly lehetőség
számunkra, és annyi feltétele van a belépésnek, ha egyetértünk a szervezeti és működési szabályzattal,
illetve az együttműködési szabályzattal, hogy 100.000 Ft éves tagdíjat kell fizetni. Véleményem szerint
különösebb kockázatot Aba önkormányzata nem vállal, viszont, nagyon komoly lehetőség
számunkra, amellyel élni érdemes. Kérem a képviselő-testületet, hogy az anyagok megismerése után
nyilvánítsuk ki csatlakozási szándékunkat a klaszterhez, illetve vállaljuk az éves 100.000 Ft tagdíj
befizetését. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság álláspontját a képviselő-testülettel.

Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete elfogadva az ÖKOPOLISZ
KLASZTER szervezeti és működési szabályzatát, valamint az együttműködési szerződést,
kinyilvánítja a klaszterhez történő csatlakozási szándékát, egyben vállalja az évi 100.000 Ft-os tagdíj
befizetését, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
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230/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az ÖKOPOLISZ KLASZTER Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint az együttműködési szerződést, és kinyilvánítja a klaszterhez történő
csatlakozási szándékát.
A képviselő-testület vállalja az évi 100.000 Ft-os tagdíj megfizetését az önkormányzat költségvetése
terhére.

11.)

Bejelentések (melyek között „Abafalvi Abasár” és „Blackmouse2” észrevételei,
kérdései az illetékeshez)

Kossa Lajos polgármester:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az abai óvoda akadálymentesítésére benyújtott
pályázatunkat pozitívan bírálták el, több mint 10 millió Ft-ra pályázatunk, bízom benne, hogy a jövő
évben a fejlesztést is végre tudjuk hajtani.
Ugyanígy szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy az abai kerékpárút hálózat
fejlesztésére benyújtott pályázatunkat első körben a Bíráló Bizottság jogosultsági feltételeknek nem
megfelelés miatt elutasította. A pályázati, bírálati anyag áttanulmányozása után számomra
egyértelműen kiderült, hogy az indok nem felel meg a valóságnak, ezért panasszal fordultam a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogi osztályára, amelyre egyébként a pályázati kiírás lehetőséget ad, a
panaszeljárás jelenleg folyamatban van. Úgy gondolom, hogy a pályázatunk érdemi bírálata után a
döntés megváltozhat.
A játszóterek megvalósítására benyújtott pályázatunk, amelyet nem Aba Nagyközség
Önkormányzata, hanem a jóváhagyásunkkal az Aba Közalapítvány nyújtott be a Leader Program
keretében, Aba tekintetében szintén pozitívan került elbírálásra. A bodakajtori játszótér
megvalósítására benyújtott pályázatot azért utasították el, mert a pályázat benyújtásának időpontjában
még nem volt az önkormányzat tulajdonában az a bodakajtori terület, amelyet az Agro-Aba Kft-vel
kötött csereszerződés keretében szereztünk meg. Mivel nem fogadták el azon indokot, hogy már
korábban megszületett a döntés, de egyéb problémák miatt a földhivatalban nem került átvezetésre,
ezért arra kaptunk lehetőséget, hogy most december 15-én lezáruló pályázati lehetőség keretében
ismételten benyújtsuk a bodakajtori játszótérre vonatkozó pályázatunkat, Ha civil szervezet pályázik a
játszótér megvalósítására, akkor a beruházás teljes összege elnyerhető, míg ha az önkormányzat,
akkor a beruházás áfáját nekünk kell állni. Mivel az Aba Közalapítvány már egy pályázatban érintett,
újra nem pályázhat a játszótér megvalósítására, felvettem a kapcsolatot a Vitalitas Egyesülettel, akik
vállalták, hogy benyújtják a pályázatot. Kérem a képviselő-testületet, hogy térítésmentesen, 6 évre
adja használatba a területet a Vitalitas Egyesület számára, illetve járuljunk hozzá a játszótéri fejlesztés
megvalósításához.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
35

231/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, az
abai ingatlan-nyilvántartásban 1492/3. hrsz. alatt felvett Aba-Bodakajtoron található ingatlanát 10
évre a VITALITAS Egyesület részére (székhelye: Aba, Béke tér 1.) térítésmentesen használatba adja.
A képviselő-testület támogatja a VITALITAS Egyesület által játszótér kialakítására benyújtandó
pályázatot és hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon történő fejlesztés
megvalósításához.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a használatba adásra vonatkozó
megállapodást az Egyesülettel megkösse és aláírja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: pályázat benyújtási határideje: 2009. december 15.

Kossa Lajos polgármester:
Szintén jó hír valamennyiünk számára, hogy az Abai Pávakör és Citerazenekar ismét országos
minősítésen vett részt a közelmúltban, bár a Fejér Megyei Hírlap is tudósított erről, de szeretném a
testület előtt is elmondani, hogy az Abai Pávakör és Citerazenekar ismét Aranypáva díjat kapott,
amelyhez valamennyiünk nevében gratulálok az együttesnek, és nagyon örülök annak, hogy most már
folyamatosan ilyen komoly színvonalon teljesítenek.
A képviselőtársaim pénteken utólagosan kaptak egy tájékoztatót, amely úgy gondolom szintén
nagyon komoly lehetőség Aba számára. Néhány hónappal ezelőtt kezdeményezte a képviselő-testület
a török Igneadaval partnertelepülési kapcsolat felvételét, és a kapcsolatfelvétel során kerültünk
kapcsolatba egy török úriemberrel, aki a tolmácsolásban, a kapcsolat kialakításában is segítette
önkormányzatunkat. Ő juttatott el egy megkeresést az önkormányzathoz, amelynek a következő a
lényege. Egy ankarai, Törökországban közismert néptáncegyüttes pályázati forrást nyert úgynevezett
Kultúr Express projekt megvalósítására. A török partner 7 országban keres néptáncos partnereket a
program megvalósítására. Minden országból 25 fő venne részt a programban, zenészek, néptáncosok
és természetesen a táncosokat kísérő vezetők. A program keretében 7 országban 8 helyen lépnének
fel a tánccsoportok. Franciaországból, Strassburgból indul a program gála bemutatóval. A partner
országok: Németország, Ausztria, Szerbia, Bulgária, Magyarország és természetesen Törökország,
illetve az előterjesztésben Szlovákia is szerepel, de a szóbeli tájékoztatás alapján annyiban módosulna,
hogy Szlovákia helyett Görögország lenne a 7. partner. A program mintegy kéthetes lenne, július 3-án
indul, és külön vonattal utaznának a részt vevő néptánccsoportok, minden állomáson közös
fellépésük lenne. Az ankarai befejező gálát a török tv is közvetítené, a program teljes költségét az
Európai Unió támogatásból finanszírozza a kezdeményező néptánccsoport. A részt vevő
néptánccsoportoknak illetve az őket támogató önkormányzatoknak annyi a feladata, hogy a helyi
fellépéseket illetve elszállásolást, étkeztetést oldja meg. A kiadott program szerint a csoportok
Magyarországra július 8-án reggel érkeznének meg, 8-án este lenne a fellépés, és 9-én már tovább
indul a vonat Szerbiába, vagyis a csoportok egy napos elszállásolását, illetve az utazást Abára,
valamint az étkezést kell biztosítani, és természetesen az itteni fellépés színpadi biztosítása is
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szükséges. Miután az írásos felkérést megkaptam, egyeztettem a Művészetoktatási Intézmény
vezetőjével, a néptánc-oktatókkal is, és az iskola tudja vállalni azt, hogy a csoportot biztosítják a
programhoz. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly lehetőség, és kérem a képviselő-testületet, hogy
támogassa a program megvalósítását. Aba önkormányzata, mint támogató, mint szponzor külön meg
lesz jelenítve, és amellett, hogy nagyon komoly lehetőség a néptáncos fiataljainknak, azt hiszem, hogy
mind országhatárainkon belül, mind pedig ország határainkon túl, komoly lehetőséget ad az
önkormányzat, a Művészetoktatási Intézmény, valamint a néptáncos fiatalok számára is. A hazai
partnerünk egyezetett a törökországi szervezőkkel, számukra elfogadható az, hogy Aba jelenne meg
Magyarország részéről, mint partner, a Millenniumi Park illetve a Zenepavilon alkalmas arra, hogy a
gálát megszervezzük. A csoportok elhelyezéséről illetve étkezéséről is egyeztettünk, Székesfehérváron
kollégiumban megoldható, természetesen komoly szervezést igényel. Az anyagból látszik, hogy 2010.
május 3-10. között valamennyi csoport számára Törökországban lenne 1 hetes gyakorlási illetve a
részletek megbeszélésére alkalmas lehetőség. Gyermekeink számára két olyan lehetőség is van, amely
azt hiszem, az egész életükre nagyon pozitív hatással lehet, a májusi 1 hetes Törökországban történő
tartózkodás, illetve július folyamán az egész út, amelyről szó van, a nagyon komoly lehetőség mellett
próbatétel is lenne, vonattal végig fogják utazni egész Európát, 8-szor fognak fellépni, és emellett
Abán is nagyon komoly gála lenne, valamennyi részt vevő csoport bemutatkozna. Amennyiben
pozitívan döntünk, akkor a törökországi szervezők elfogadják Abát partnerként a programban,
májusban személyesen is eljönnének az itteni részleteket megbeszélni, a helyszínt megtekinteni.
Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassuk a programot, még egyszer hangsúlyozni szeretném,
hogy a néptáncos tanárokkal, illetve az iskola vezetőivel egyeztettünk, amennyiben a testület vállalja,
akkor a további feltételeket a maguk részéről biztosítani fogják.
Csép Györgyné alpolgármester:
Azt szeretném megkérdezni, hogy amennyiben Székesfehérváron a kollégiumban lesznek
elszállásolva, akkor a szponzorálás szempontjából meg lehet-e keresni Székesfehérváron
vállalkozókat vagy akár az önkormányzatot is, illetve lehet-e számukra fellépést szervezni vagy csak
szigorúan egyszer lehet?
Kossa Lajos polgármester:
Egy fellépés lesz, az időpontokból is látszik, hogy reggel érkeznek Budapestre, aznap este van a
fellépés, másnap reggel pedig utaznak tovább.
Csép Györgyné alpolgármester:
Meg kell hirdetni a rendezvényt, hogy sok ember jöjjön össze, sokan legyenek és megnézzék őket.
Hozzávetőleges költségvetés van –e, az önkormányzatnak mennyibe kerülne a program
megszervezése?
Kossa Lajos polgármester:
A költségek közé tartozik a 250 személy utaztatása Budapestről Abára, elhelyezése egy napra, illetve
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ebéd, vacsora, másnap reggeli. Még egyszer szeretném jelezni, hogy olyan programról van szó, amely
nagyon sok érdeklődőt vonzhat, illetve az önkormányzat feladata lesz, hogy találjon támogatókat is.
Farkas Károly képviselő:
Az első állomásra nekünk kell kijuttatni a gyerekeket?
Kossa Lajos polgármester:
Az útiköltség a projekt költségvetésében szerepel, valamennyi utazási költség, a májusi kiutazás, a
visszautazás, az ott tartózkodás költsége mind része a projektnek. A néptánccsoportnak annyit kell
megszerveznie, illetve ehhez kell támogatókat szerezni, hogy amikor ide érkezik a csoport, akkor
Budapestről le kell juttatni a csoportokat Székesfehérvárra, illetve el kell juttatni a fellépés
színhelyére.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata támogatja, hogy a Sárvíz Néptánccsoport
részt vegyen a török Hojtur Néptáncegyüttes által kezdeményezett, az Európai Unió által támogatott
Kultúr Express programban és vállalja, hogy a program keretében rá háruló kötelezettségeknek eleget
tesz, illetve szponzorokat szerez a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
232/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Sárvíz Néptánccsoport
részvételét a török Hojtur Néptáncegyüttes által kezdeményezett, az Európai Unió által támogatott
Kultúr Express programban.
A képviselő-testület vállalja, hogy a program keretében rá háruló kötelezettségeknek eleget tesz,
illetve a kötelezettségek teljesítéséhez szponzorokat szerez.
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták a múlt hét pénteken készült, Aba és térsége szennyvízberuházásával
kapcsolatos emlékeztetőt. Az összejövetelt eredendően azért kellett megtartanunk, mert ahogy
képviselőtársaim előtt is ismeretes, a kivitelezővel kötött megállapodás teljesítési határideje
szeptember 30-án lejárt. Tartottunk egyeztetést az abai polgármesteri hivatalban, ahol ismételten
lefektettük a következő időszak teendőit, illetve határidejét. Megállapodtunk abban, hogy október 15én elindul a hálózat műszaki átadás-átvételi eljárása, és az eljárást november 30-ig lezárjuk. Mivel
tények alapján megállapítható, hogy a mai napig a hálózat kivitelezése nem fejeződött be, ezért a
december 4-i egyeztetés lényege az volt, hogy a kivitelező önkormányzatok részéről minden érintett
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jelenlétében pontos állapotfelmérést készítettünk, mind a műszaki ellenőrök, mind az
önkormányzatok által megbízott helyi üzemeltető, a Fejérvíz Zrt. szakemberei tételesen ismertették
minden településen a hálózatépítés jelenlegi helyzetét. Ezt követően, az álláspontok egyeztetése után
a Swietelsky kötelezettséget vállalt arra, hogy a hét végéig befejezi a beruházás I. ütemének a
szakaszos beüzemelését, ami azt jelenti, hogy mind Káloz, mind Soponya, mind Aba és Sárkeresztúr
tekintetében a júniusban kötött megállapodásnak megfelelően az általa I. ütemnek tekintett részre
vonatkozóan elindul a szennyvízszolgáltatás. Polgármestertársaimmal egyetértésben mindenképpen
fontosnak tartjuk, hogy az egy hetet még kivárjuk, fontos a szennyvíztisztító telep beüzemelése
érdekében az, hogy legalább szakaszosan induljon el a szennyvízszolgáltatás. A megállapodás alapján
mindenféle feltétel támasztása nélkül a kivitelező arra vállalt kötelezettséget, hogy a hét végéig az I.
ütemet üzembehelyezi. A mai napon a Fejérvíz Zrt-vel illetve a műszaki bonyolítóval is egyeztetve
azt tudom elmondani a képviselő-testületnek, hogy jelenleg is dolgozik, hétvégén is dolgozott, és
valamennyien abban bízunk, hogy az I. ütem a hétvégén beindulhat. Amennyiben megtörténik, akkor
is lesz teendője a négy képviselő-testületnek, ha viszont nem, akkor meg kell hoznunk a szükséges
intézkedéseket. Polgármestertársaimmal egyeztetve úgy ítéljük meg, hogy az egy hetet mindenképpen
meg kell várni, mert az érdekünk az, hogy az elkészült hálózat még a tél beállta előtt üzemelésre
alkalmas legyen. A pénteki egyeztetésnek jelenleg ez az eredménye, bízom abban, hogy végre
nemcsak ígéret lesz, hanem valóban az említett szakaszokon elindulhat a szolgáltatás. Aba esetében a
település déli részéről van szó, az a része, amely a sárkeresztúri hálózatot is csatlakoztatja a
szennyvízhálózathoz. A hétre ígérte a kivitelező, hogy pontos rajzon meg fogja mutatni, hogy Aba
részéről melyik szakaszról van szó. Az érintett utcák lakosait értesíteni fogjuk, pontos tájékoztatást
fogunk adni, ha rá lehet kötni a szennyvízhálózatra.
Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
Rákötési költségünk lesz-e, amit lakásonként kell a bekötéskor fizetni, vagy benne van a
beruházásban? Ha lesz, akkor mennyi lesz, illetve a havi díjról van-e már elképzelésük?
Kossa Lajos polgármester:
A bekötés a csonktól a lakásig az ingatlan tulajdonos feladata, csak az effektív kivitelezői
tevékenységért kell fizetni. A szennyvízdíj kapcsán a Fejérvíz Zrt. előterjesztése alapján a négy
képviselő-testület, amikor a kivitelezői szerződést jóváhagytuk, a szennyvízdíj nagyságát is tudomásul
vette, erről december folyamán fognak képviselő-testületek döntést hozni. A Fejérvíz Zrt. még nem
jelezte azt, hogy a műszaki átadás-átvétel elhúzódása miatt az összeg nőne, jelenleg 390 Ft + áfa a
szennyvízdíj, amelyet az önkormányzatok jóváhagytak, ebből 340 Ft az üzemeltetési költség és 50 Ft
összegben a leendő fejlesztések értékét építettük bele a díjba.
Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
Csak azért kérdeztem, mert úgy értesültem, hogy nem elegendő az említett szakasz kiépítése, hanem
amikor a Fejérvíz emberei jönnek, akkor felmerül a műszaki átadás költsége is.
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Kossa Lajos polgármester:
Erre most nem tudok választ adni, a Fejérvíz Zrt-vel egyeztetni fogom. Annyit tudtam, hogy amint a
házi bekötés elkészült, a Fejérvíz Zrt. vállalta, hogy mielőtt betemetik, megnézi, hogy szakszerűen
készült-e el, további információm nincs erről.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Úgy emlékszem, hogy amennyiben ők lesznek az üzemeltetők, akkor nincs ilyen díj.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Én sem hallottam még ilyen díjról, nem hangzott el, hogy ellenszolgáltatást kérne majd az üzemeltető
a házi bekötéseknél.
A kivitelező nyilatkozata kapcsán szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Azt írja, hogy nem tudja a
kapcsolószekrények kulcsait megszerezni. Az egyik alvállalkozója készítette, akkor ki szerzi be a
kulcsokat? Azt állítja, hogy folyamatban van azon munkák tervezése, amelyek másképp lesznek
megépítve, ezt ki rendelte meg?
Kossa Lajos polgármester:
Idő előttiek a kérdések, nem tudok erre mást mondani, mindenki tudja, hogy ki rendelte meg,
szerintem miután az I. ütem beindult, utána mindent pontosan tisztázni kell.
A jegyzőkönyv kapcsán a mi szempontunkból az emlékeztetőnek két fontos momentuma van. Az
egyik, hogy a műszaki ellenőrök valamennyi település tekintetében jelezték, hogy november 30-ig
nem volt üzemképes a rendszer, és ami ennél is fontosabb, mert jogi vitában természetesen sok
mindenben igazunk lesz, de ettől a rendszer nem fog elindulni ebben az évben, amely nagyon komoly
kockázatokat rejt magában, mind a telep, mind a hálózat tekintetében. Nagyon fontosnak tartom,
hogy pénteken úgy álltak fel az érintett felek az asztaltól, a Swietelsky arra vállalt kötelezettséget, hogy
a hét végéig beindítja az I. ütemet. A beruházás befejezéséig nagyon sok vitás pontot kell majd
természetesen tisztázni, amelybe bele tartozik, hogy az Abán jelenleg épülő rendszer miért így épül, ki
rendelte meg, ki hagyta jóvá, az elszámolásoknál ezeket tételesen végig fogjuk venni.
A képviselő-testület májusban hozott határozatot arról, hogy nem mondunk le a címzett
támogatásról. Szeretném kérni, hogy a testület ismételten erősítse meg, hogy Aba Nagyközség
képviselő-testülete továbbra sem mond le arról a címzett támogatásról, amit nem hívtunk le és kéri a
parlamentet, hogy tegye lehetővé a lehívását. Amíg az önkormányzat nem mond le a fel nem használt
címzett támogatásról, addig nem tudják kivezetni. Gyakorlatilag így lehetőségünk van arra, hogy a
bent ragadt 80 millió Ft-ot is lehívjuk.
Aki a javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:

40

233/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Aba és térsége szennyvízcsatornázása”
beruházás kapcsán nem mond le az eddig igénybe nem vett címzett támogatásról, és kéri a Magyar
Országgyűlést, hogy a megítélt címzett támogatást hiánytalanul biztosítsa a beruházás
megvalósításához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás lehívása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Gerlai Zsolt lakossági résztvevő:
A kollégium kapcsán arról is volt már szó, hogy a bodakajtori szálló lesz átalakítva, oda lesznek
elszállásolva a diákok. Nem tudom, hogy valójában ez tervben volt-e, de az épület szerintem rövid
időn belül össze fog dőlni.
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy mondtam, többféle elképzelés volt, de nem ott valósul meg, illetve nem is alkalmas rá. A
bodakajtori szállóval kapcsolatban a képviselő-testület ebben az évben komoly pályázatot nyújtott be
a felújítására, de sajnos elutasították. Azt mindenki látja, hogy komoly problémák vannak. Továbbra
sem tettünk le arról, hogy a bodakajtori volt munkásszálló épületét felújítsuk, a tervei készen vannak.
Mivel nagyon komoly indokok támasztották alá az önkormányzati kérelmet, mert amellett, hogy
közösségi helyiség, a bodakajtori orvosi rendelőnek is helyet ad az épület, ezért úgy gondoltam, hogy
a regionális tanács keretéből minden további nélkül támogatni fogják. Sajnos nem vették figyelembe
az indokainkat, az idei pályázatunkat elutasították. A probléma az, hogy felületi kezeléssel a beázás
már nem oldható meg, viszont egy komolyabb beruházás az épület nagysága miatt több 10 millió
forintos nagyságrendű, mindenképpen csak pályázati forrásból tudjuk megoldani. Nem mondtunk le
erről, jövő évben mindenképpen szeretnénk helyreállítani.
A bejelentések között napirendre tűztem Abafalvi Abasár és Blackmouse2 észrevételeit, kérdéseit az
illetékeshez, mert szeretném, ha megbeszélnénk, tisztáznánk bizonyos dolgokat. Mindenki előtt
ismert, hiszen Füzi Zoltán régóta vállalja, hogy Abafalvi Abasárként, ő nyilatkozik az abai fórumon.
Megkérdezhetem, hogy Blackmouse2 itt van-e körünkben? Sajnálom, hogy nem jött el, mert
egyébként ő generált olyan vitát a fórumon, amely kapcsán mindenképpen fontosnak tartottam
volna, hogy tisztázzunk egy-két kérdést. Úgy gondolom, hogy a testülettel kapcsolatban a fórumon
megjelent vélemények sok esetben nem használnak, inkább több kárt okoznak, mint hasznot, és nem
a megértés, hanem a feszültségek irányába mutatnak. Képviselőtársaimnak kiadtam előterjesztésben
az erre vonatkozó anyagot. Balckmouse2 nemrég jelent meg a fórumon, mondhatjuk azt is, hogy
egyfajta generátor szerepet tölt be. Nemrégiben hiányolta Abafalvi Abasár jelenlétét a fórumról,
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amelyre Füzi Zoltán olyan választ adott, amelyet úgy gondoltam, jobb, ha a testülettel együtt,
közösen beszélünk meg. Abafalvi Abasár észrevételeivel szeptember 17-én este bombázta a fórumot
és a képviselő-testületet, és egyszerűen nem tudtam hova tenni a véleményeket. Úgy gondolom, hogy
addig a tűrőképességünk elég nagy volt az elhangzó véleményekkel kapcsolatban, és biztos vagyok
abban is, hogy sok mindennek van helye az abai fórumon, de Abafalvi Abasár részéről -aki
egyébként fontos közéleti ember is Abán- olyan vélemények hangzottak el, melyeket nem tudtam
hova tenni, és a véleményemet ki is fejeztem neki telefonban, mely szerint nem ez a problémák
megbeszélésének módja és a testület sem érdemelte meg az ilyen jellegű véleményeket. Alapvető
problémának tartom, hogy legtöbbször nicknév alatt hangzanak el nagyon súlyos megjegyzések,
vélemények, egyesek nem vállalják fel, hogy valójában ki is rejlik a név mögött. Blackmouse2
megjelenésével kezdődtek el megint olyan folyamatok, amelyek, úgy gondolom, nem a fórumra valók,
illetve nem így. Sajnálom, hogy nem jött el ma az ülésre, mert szerettem volna vele szemtől szembe
megbeszélni a problémákat. Többeknek elmondtam már, de hivatalosan is elmondom, jómagam
tavaly háromszor próbálkoztam a fórumba bekapcsolódni, háromszor mondtam el polgármesterként
a véleményemet a megjelent kérdésekre vonatkozóan. Rájöttem azonban arra, hogy akik felteszik a
kérdéseket, nem is a válaszra kíváncsiak igazából, mert hiába válaszoltam, ugyanúgy folytatódott
minden. Ez az egyik oka, amiért nem kívánok részt venni a fórumon folyó véleménycserében. Mint
említettem, sajnos többségében nicknév mögött vállalják a véleményüket, és azzal nem tudok mit
kezdeni, amikor álnéven érkeznek vélemények a fórumba, és nem lehet megválaszolni. Például
Blackmouse2 is a közmeghallgatástól kezdve a falugyűlésen keresztül sok mindent leír a fórumban a
demokráciáról, ezért nem értem, hogy amikor ma közmeghallgatás van, miért nem jött el. Bízom
benne, hogy tényleg nincs közöttünk, mert az lenne a legszörnyűbb, ha itt ülne közöttünk, csak nem
vállalja, hogy ő Blackmouse2. A képviselő-testület valamennyi nyílt ülésének meghívója felkerül
többek között a honlapra is, bárki részt vehet a képviselő-testületi ülésen, illetve a kialakult gyakorlat
szerint a képviselő-testület mindenkinek, aki hozzá akar szólni az adott napirendhez, vagy bármi más
kapcsán felvetése, kérdése van, minden testületi ülésen megadja a lehetőséget. Évente egy alkalommal
a képviselő-testület közmeghallgatást tart, ma sem jöttek el túl sokan. Meggyőződésem, azáltal, hogy
a Sárvíz tv vágatlanul leadja a testületi üléseket, nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság
tájékozódjon a testület munkájáról. A hozzászólások, vélemények alapvetően sajnos nem arról
szólnak, hogy érdemi párbeszédet folytassunk, és nem tartom tisztességesnek azt, aki álnév alatt
próbál meg ráadásul teljesen elferdített véleményeket mondani. Annak vagyok a híve, hogy beszéljük
meg a problémákat, akár a testület előtt, el kell jönni. Szeretném, ha a fórumozók megértenék és
elfogadnák ezt. Az illetékes válaszol topic kapcsán volt arra is példa, hogy korrekt kérdésre korrekt
válasz született. Mivel egyre kevesebb az ilyen, úgy gondolom, hogy nem a fórum a problémák
megbeszélésének a legjobb módja. A nyilvánosság tekintetében, illetve a tények nyilvánosságra
hozatala tekintetében, ha az önkormányzatok között valahol el kellene helyezni az abai
önkormányzatot, úgy gondolom, nincs szégyenkezni valónk. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy a
fórumot az eredeti célja szerint használjuk, ahogy a magisztrátus preambulumában is szerepel, a
közéleti problémákat próbáljuk meg úgy megbeszélni, hogy ezzel ne sértsük meg a másikat. Sajnos
nagyon sok olyan vélemény kerül fel, amelyek mások tiszteletét egyre kevésbé sugározzák. Próbáljuk,
meg valahogy kezelni a dolgot. Amiért a testület elé hoztam a témát, az volt az indoka, hogy Abafalvi
Abasár részéről Blackmouse2 kérdésére válaszolva az hangzott el, hogy „valakinek ez is sok volt”.
Nekem ez nem sok, hanem sokk volt. Az elhangzott észrevételek pontosan arról árulkodnak, hogy
hiányzik a mások tisztelete. Füzi Zoltán is, mint közéleti ember, bármikor eljöhetett volna a testületi
ülésre, bármikor feltehette volna a kérdéseket, és már korábban is elmondtam, hogy sokszor olyan
kérdés került fel a fórumra, ami telefonon fél perc alatt megkérdezhető és megoldható. Azzal, hogy
ilyen kérdések felkerültek, úgy gondolom, mindenki érezhette, nem arról van szó, hogy a problémát
meg akarom oldani, hanem arról van szó, hogy valamilyen képet kialakítsak az önkormányzatról, a
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képviselő-testületről, az illetékesről. Az abai közélet nagyon fontos elemének tartom a fórumot, és
ami eddig ott elhangzott, leírásra került, azok még történelmi tények lesznek egyszer, de arra
biztatnék mindenkit, hogy a fórumot tényleg az eredeti szándéknak megfelelően kijelölt célra
használjuk, ha komolyan gondoljuk, hogy segíteni akarjuk Aba közéletének pozitívabbá válását, és a
véleményünkkel a testületi döntések meghozását kívánjuk segíteni. Próbáljunk meg megfelelő
hangnemben beszélni, írni. A másik, ami nagyon fontos, a jelenleg kialakult vita a fórumon arra is
alkalmas, hogy arról is beszéljünk ma, attól, hogy valaki a Jobbikot, az MSZP-t vagy éppen a Fideszt
képviseli a fórumon, szerintem nem kellene egymást gyalázni, nem kellene ilyen stílusban ócsárolni a
másikat. Úgy gondolom, hogy a fórum kapcsán is egyértelműen látszik, függetlenül attól, hogy ki
milyen párttal szimpatizál, akar-e tenni valamit a közösségért vagy sem. Addig, amíg valaki tenni akar
a közösségért, addig azt vitassuk meg, hogy helyes vagy nem helyes, amiről beszél. Természetesen
volt arra is példa, amikor le kellett tiltani bizonyos hozzászólásokat a fórumon a tartalma miatt. Helyi
ügyekben ilyeneket nem láttam, negatív vélemény a testület illetve a polgármester irányába nyilvánul
meg időközönként, ezt sem kifogásolom. A mai helyzetben, tavaly is elmondtam, ma is elmondom, a
kritikának is helye van, de a stílus nagyon fontos, és a beírások nem ezt segítették. Hangsúlyozni
szeretném, hogy az abai emberek, akik más módon is tájékozódnak, nemcsak a fórumból, a Sárvíz tvn keresztül a testületi üléseket is láthatják, egyéb tudósításokat is, el tudják helyezni a megfelelő helyre
a fórumban megjelent véleményeket. Viszont a megjelenő hozzászólások egy részét azért nem tartom
jónak, mert a fórumot olyan emberek is olvassák, akik a Sárvíz tv-t nem látják. Nekem úgy tűnik,
mintha a hozzászólások sokkal inkább arról szólnának, hogy a képviselő-testület tehet, amit akar,
kialakítunk egy képet róla, ami időnként újra és újra megjelenik, időnként megkérdőjelezi Abán a
demokrácia létét, megkérdőjelezi a képviselő-testület jóhiszeműségét, felelős döntését. Még egyszer
mondom, nincs akadálya annak, hogy valaki elmondja a véleményét, de akkor jöjjünk ide, persze úgy
sokkal nehezebb, ha ott ülök a másikkal szemben és reagál is rá. Ezen a színvonalon a magam
részéről nem kívánok reagálni az észrevételekre. Természetesen építő párbeszédben szívesen részt
veszek, azt nem ígérem, hogy a fórumban, mert nekem nincs ilyen tehetségem, időm sem, nincs is
otthon internet és éjjel 1 órakor nem az a legfontosabb dolgom, hogy a fórumot olvasva válaszoljak a
napi véleményekre. A honlap létrehozásával az önkormányzat a fórumot, mint lehetőséget
biztosította, a rovatok többségét: az illetékes válaszol, mit tehetünk Aba Nagyközségéért stb., már a
fórumozók alakították ki. A témakörök egyébként nem rosszak, de akkor tényleg próbáljuk meg arra
használni, amire eredendően létrehoztuk, építő beszélgetésre, építő párbeszédre, információcserére.
Sokat elárul, hogy Blackmouse2 ma nem jött el, tovább nem is akarom ragozni, biztos továbbra is
fogja írni az észrevételeit. A ma elmondottakról tájékoztatni fogom a fórumon részt vevőket is, de
még egyszer mondom, ilyen szinten nem tudok és nem is akarok polgármesterként ebben részt
venni. Jó tanácsként pedig csak annyit mondanék, hogy ne bántsuk egymást, és ez nem azt jelenti,
hogy a polgármestert, a képviselő-testületet nem lehet bírálni, de akkor jogos kritikákkal illessük, és
főleg a hangvételre figyeljünk oda. Általában azok esetében van gond nemcsak a hangvétellel, hanem
a hozzászólások tartalmával, tényszerűségével is, akikről nem tudni, hogy kik is valójában. Abafalvi
Abasárnak pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy folytassuk a beszélgetést a testület előtt, annál
is inkább, mert nem biztos, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja fórumozik, és ezáltal
megbántunk olyanokat is, akik nem is tudnak róla, és már rég az interneten kering a vélemény, de az
adott ember, akit érint, nem is tudja, hogy éppen mivel illették az abai fórumban.

Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
A fórumon feltett kérdések kapcsán, meg kell, hogy mondjam, még vissza is fogtam magam. Ma is
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készültem, de nem fogom feltenni őket, a baráti hangot megpróbálom megtartani. Ha polgármester
úr azt mondja, hogy a fórumban megfelelő stílusban kell hozzászólni, akkor kérem, hogy változtassák
meg a fórum szabályzatát. Amit elmondott, úgy gondolom, az Ön személyes véleménye, vannak ettől
eltérő vélemények is. Kérdeztem, hogy a képviselő-testület azt tehet, amit akar? Hangsúlyozni
szeretném, hogy ezzel nem kérdőjelezzük meg a képviselő-testület döntéseit.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A jóhiszeműségét kérdőjelezik meg.
Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
A jóhiszeműségét semmiképpen sem, én csak azt kérdeztem most is, hogy a képviselő-testület azt
tehet, amit akar? Biztos rosszul fejezem ki magam.
Kossa Lajos polgármester:
Egészen biztos, ismét.
Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
Azt, hogy nem vagyok méltó, nem tudom, hogy Öntől el kell-e fogadnom. Azt szeretném elmondani,
amit leírtam.
Kossa Lajos polgármester:
Én azt mondtam, hogy az ilyen hozzászólások nem méltóak Füzi Zoltánhoz, de akkor majd kifejtem
bővebben.
Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
Arra nem vagyok méltó, hogy velem beszéljen és ilyen hangsúlyban, de egyébként már a telefonban is
elmondta polgármester úr nekem, amikor felháborodva felhívott. Még egyszer bemutatkozom, nem
kell bemutatni, meg tudom mondani én is a nevem, valamennyien személyesen is ismernek, és régóta
tudják, hogy Abafalvi Abasár nicknéven én írtam eddig is Aba hivatalos honlapjának fórumába.
Többször fel is tüntettem kilétemet. A nevet 1996-ban találtam ki egy táblázatkezelő programhoz.
Hogy miért nem a saját nevemet használom? Az internetes fórumokon nicknévvel, a háttérben
maradva a fórumozók el tudják kerülni a személyük köré felépült sztereotípiákat, és vannak, akik nem
ok nélkül félve a visszaélésektől, csak így merik kimondani gondolataikat. Az ilyen törvényes
internetes kommunikáció a szellem és a véleménynyilvánítás szabadságának a társadalmi pozíciótól
való elválása, a mondanivaló lényegén alapul, és persze a törvények és a személyiségi jogok betartásán
is. Igazából egy kis településen hamar kiderül, hogy ki kit takar. Többször is felfedtem magam, mivel
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mindig vállaltam magamat és a véleményemet is. A nicknevemen abai lakosként, választópolgárként
igyekeztem a megfelelő témában szélsőségmentesen véleményt nyilvánítani, esetenként a társadalmi
önkéntességemhez kapcsolódó illetékességi körömön belül objektív tájékoztatást adni. Meg is
szaporodott a gyermekfürdetésről szóló, lassan kibontakozó információs oldal látogatottsága, nem
vonhatja kétségbe senki, hogy amikor elindult és most, hogy megtorpant a fórum látogatottsága,
feltehetően azért van, mert olvassák az oldalt, a szöveget. A belső szűk körben internetező, önként
fellépő társaság korántsem a falu teljes lakossága. Diszkriminációnak tartom, hogy a 182 regisztrált
fórumozó közül valamiért csak kettő lett ma megnevezve. Mi más ez, ha nem a személy ellen
irányuló lejáratás kezdeményezése valaki részéről? Én máig megelégedtem volna a fórumon lévő
információcserével, esetleg személyes egyeztetésekkel, magánvéleményt személyesen is meghallgatok,
sok fele járok, sok embert keresek fel, jönnek hozzám is. Ezért kezdeményeztem négyszemközti
beszélgetést polgármester úrral a kialakult helyzet tisztázására, és szerintem nem telefonon kell
rendezni. Sajnos idáig elmaradt, szomorúan vettem tudomásul, hogy nem tudtunk a héten sem leülni,
és telefonon értesültem arról, hogy ma napirendre fogok kerülni. Valószínűleg elkerülhettük volna
ezt. A falugyűlés vagy közmeghallgatás kapcsán nem kívántam a honlapnál nagyobb nyilvánosság
előtt véleményt nyilvánítani, ezért nem szóltam hozzá a tavalyi falugyűléshez, nem írtam napilapba,
nem sms-eztem. Megelégedtem volna a hivatalos honlap ilyen célra létrehozott fórumára feltett,
megadható válaszokkal, információkkal. A falugyűlés vagy közmeghallgatás lehetőségét a saját
döntésem alapján kívántam volna igénybe venni, nem provokáció miatt, nem kívántam külön
napirendre kerülni, olyanok szabadidejét rabolni, akik nem is értik az egészet, vagy nem értenek egyet
a vitázás ilyen formájával, ahogyan én sem. De nem hagyom magam sem megfélemlíteni, sem
megalázni, és reagálni szeretnék a megszólaltatásomra a demokrácia jegyében. Nem kívánom
internetes megjegyzéseimet megismételni és megmagyarázni. Kinyomtatott írásaimat visszanézve azt
tapasztaltam, hogy kevés kérdést tettem fel, mások jóval többre sem kaptak választ. Néha a humor,
néha az irónia, néha az elkeseredettség hangján próbáltam információhoz jutni, és az e-demokráciát
hirdetni. Átlagos intelligenciát feltételeztem azokról, akik a fórum használatát ismerik, az internetet
kedvelők és chatelők tisztában vannak a szabályokkal, sajátos szóhasználattal. Tudom, hogy
különbséget kell tenni a fórumokon megjelenő laza írásos megnyilvánulás és a nagy nyilvánosság
előtti szóbeli disztingválás között, ami az egyiken elfér, a másikon nem. Hogy ki hogyan értelmezi a
szavaimat, mit von le belőle, az magánügy, egyéni vélemény, szubjektum. Azt mondják, a szavaknak
súlya van, de a súlyt mi magunk saját ízlésünk szerint rendeljük. Néha túl sokat, néha túl keveset.
Mindenki másképp mérlegel, súlyoz. Értelmezéseink nem feltétlenül egyformára alakulnak, de az
biztos, hogy demokrácia van, szólásszabadság a világon, és Abán is, legalábbis ezt hirdetjük a nagy
nyilvánosság előtt. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a szólásszabadság az emberi jogok egyetemes
nyilatkozata szerint elidegeníthetetlen jog, minden személynek joga van a vélemény és kifejezés
szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást,
hogy határokra való tekintett nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket. A
szabad véleménynyilvánításhoz való jog által védett, alkotmányosan nem büntethető
véleménynyilvánítás köre a közhatalmat gyakorló személyekkel, valamint a közszereplő politikusokkal
kapcsolatos véleménynyilvánítást tekintve tágabb, mint más személyeknél. Az Európai Jogi
Bíróságtól vett idézet szerint a szólásszabadság nemcsak azokra az információkra és eszmékre
vonatkozik, amelyeket az emberek jó néven vesznek, hanem azokra is, amelyek bántják, felháborítják,
vagy zavarják a lakosság bármely részét. A véleménynyilvánítás szabadsága, mint alapelv értelmében
az egyezmény védelemben részesíti a támadó jellegű és megrázó véleményeket is. A cenzúra az
információk hozzáférhetőségének és terjesztésének felügyelete, elsősorban politikai és morális
alapokon. Tágabb értelemben az információ szélesebb nyilvánosság előtti mindenfajta elzárását
szokás cenzúrának nevezni. A szűkebb értelemben vett cenzúra az abszolutizmus, illetve a
diktatórikus rendszerek, ahol az információkat, az emberek véleményét, nézeteit is szabályozni
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akarják. Ezen lépéseket általában nemzetbiztonság, közérdek, jó ízlés ürügyén teszik meg. Én a
demokráciában hiszek. Úgy gondolom, a többi kérdést a honlapon teszem fel, és miután megjegyezte
nekem a birkás mondatomat, ami elképzelhető, hogy félreérthető volt, ezért a honlapra felteszem azt
a pár sort is, amiben elmagyarázom, hogy mire gondoltam. Kérném, hogy ezt a fontos törvényt
védjük meg, az illetékeseknek válaszolni kell. Az önkormányzat számára is kötelező a válaszadás, az
egyik lehetőség a nyílt testületi ülés, de ott az internet, a tv, a sajtó, ami összeköti a szólásszabadság
eszközeit, csatornák oda-vissza. Ha nem tesznek eleget a tájékoztatásnak Alkotmányt és törvényt
sértenek. Lehet nem szeretni a kérdéseket, a feltevőiket ítélhetik meg úgy, hogy a válaszadások
hátrányt okoznak a településünknek, de egyet nem tehetnek meg, hogy nem válaszolnak. Én úgy
gondolom, eltekintenék a többitől, ha elfogadják, leírtam a fórumon, ahol még néhány ember mer
kérdést, megjegyzést tenni. Örülnék, ha válaszra méltatnának, de magát a kérdéseket nem lehet
betiltani.
Kossa Lajos polgármester:
Azt hittem, hogy beszélgetünk, de ez nem beszélgetés. Úgy látszik, a fórumra ezért van szükség, mert
előre meg lehet írni a szövegeket, illetve nincs válasz. Azt gondoltam, hogy itt ma a demokrácia
jegyében, a társadalmi szerződés jegyében beszélgetni tudunk, de már látszik, hogy nem így van, és
ezért nem kívánok beszélgetni négyszemközt sem, mert többször tapasztaltam, hogy sajnos a
beszélgetés nem őszinte. Nyilvánosság előtt ezt meg lehet tenni. Nem értem, hogy mi az, hogy
megtiszteltetés a külön napirendi pont. A képviselő-testület meg van szólítva hónapok óta.
Lehetőséget kívántam adni, hogy esetleg a kérdéseket, amelyek felmerültek a fórumon, személyesen is
tolmácsolja a képviselőknek. A fórum szabályzata úgy gondolom, hogy a jelenlegi jogszabályoknak,
előírásoknak megfelelően szabályozza az ott megjelenteket. Én nem azt mondtam, hogy meg kell
tiltani, hogy a kérdések felkerüljenek, azt mondom, hogy nem tudok egyetérteni velük, nem fogják
szolgálni Aba közösségi életét. A „Mit látnál szívesen Aba honlapján?” rovatban Füzi Zoltán azt írta,
hogy „valaki elismerje a képviselő-testületben, hogy bizonyos kérdésekben elk…tuk, és hazudtunk
éjjel-nappal.” Ha Füzi Zoltán szerint ez a fórumba belefér, férjen bele, de elmondtam a
véleményemet, kikérem magamnak, és erre egyébként többször választ adtunk. A Sárvíz tv leadja az
adásokat, testületi ülés havonta egyszer van, ha közéleti emberként erre nincs időnk, akkor nem
tudok miről beszélni, de még egyszer mondom a stílus maga az ember. Nekem ennyi a véleményem a
fórumban megjelent véleményekről, mindenkit a saját stílusa alapján fogok minősíteni, és azt azért
gondolom, megtehetem, hogy erről elmondom a véleményemet. Én nem a fórumon kívánom
elmondani, én most Aba testülete előtt, Aba közvéleménye előtt mondtam el azok számára, akik a
Sárvíz tv-n keresztül tájékozódnak, és azt hiszem, hogy a vitát le is zárhatjuk, a magam részéről
legalábbis. Innentől Füzi Zoltán azt ír és olyan stílusban a fórumba, ahogy gondolja. Füzi Zoltán úgy
gondolja, hogy mindez belefér az Európai Alkotmányba, én pedig úgy gondolom, hogy nem fér bele
a másik ember becsületébe gázolni, és ez mindennél fontosabb egy helyi közösségben. Füzi Zoltán a
véleményeivel olyan képviselők becsületébe gázolt, akiknek a becsületét próbálom megvédeni, mert
fontosnak tartom, a képviselő-testület igenis felelősen döntött, nem hazudott éjjel, nappal egyik
képviselő sem és főleg nem k....k el. A jóindulat hiányzik, ami a leginkább fontos az
együttműködéshez. Ha valaki úgy jön el a testületi ülésre, hogy megírja előre a válaszát a polgármester
felvetésére, az lehet, hogy a chatelős kultúra legújabb vívmánya, de szerintem a személyes kapcsolat, a
testületi ülés másról szól. Nézzünk egymás szemébe, beszéljünk meg dolgokat, de szerintem ez nem
fog menni, én tudomásul vettem, hogy Füzi Zoltán szerint ez a szólásszabadságba, a demokráciába
belefér. Ennyi a véleményem és visszautasítom a testület előtt, én nem hazudtam, nem k….m el, ha
ma már ez a divat Abán, hogy ezek normális kifejezések. Próbáltam Önnel is normálisan szót érteni,
akár magisztrátus ügyében, akár a falu bármilyen ügyében, de innentől azt ír a fórumba, amit akar.
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Biztos, hogy nem fogok még egyszer a testület előtt sem, a fórumon sem reagálni, ha ezek beleférnek az Ön

erkölcsi normájába, akkor ám legyen, továbbra is ebben a stílusban lehet köpködni a képviselőtestületet.
Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
Polgármester úr kívánja, hogy elemezzük tovább?
Kossa Lajos polgármester:
Nem kívánom.
Rajkó József lakossági résztvevő:
Van lehetőség arra, hogy az önkormányzat működésével kapcsolatos és egyéb híreket ne a Fejér
Megyei Hírlapból kelljen megtudnunk? Van lehetőség arra, hogy a hírek felkerüljenek a honlapra?
Kossa Lajos polgármester:
Semmi akadálya. Erre mondtam azt, hogy természetesen lehet kritizálni az abai honlapot, és van is
mit javítani rajta, de ha összehasonlítom, nincs miért szégyenkeznünk. Úgy gondolom, hogy ezek
mind olyan problémák, amelyeket meg lehet beszélni. Nekünk is érdekünk, fel fog kerülni, és a
testület most meg is kéri a jegyzőasszonyt, hogy a testületi döntéseket néhány mondatban tegye fel a
honlapra, mert van olyan, aki csak onnan tájékozódik. Ennyi az egész, meg lehet emberi szóval
beszélni.
Nagy-Kaszap Ferenc lakossági résztvevő:
Az abai honlapnak már 8-10 évvel ezelőtt is olvasója voltam. Egy időben ellaposodott, amikor is a
Teleház abbahagyta a működtetését. Örömmel vettem tavalyi év márciusában, hogy új formátumban,
új szolgáltatóval újraindult az aba.hu, és eltelt másfél év alatt körülbelül 70.000 látogatója volt a
honlapnak, ami nem 70.000 személyt jelent, hanem hogy hány alkalommal mentek fel a honlapra. A
182 fórumozó 70-80%-a a faluból való. Féléve már én is írtam a fórumra, és nyáron már egyszer
felvetettem, hogy a főcímben is benne van, Aba Nagyközség hivatalos honlapjáról van szó. Ez –
véleményem szerint – feltételez némi tiszteletet az önkormányzattal szemben, hiszen üzemelteti a
honlapot, de akkor elvárnánk mi is azt, hogy az elektronikus tájékoztatással kapcsolatban a múlt év
augusztusa óta kötelezően előírt elektronikus tájékoztatásról szóló törvény alapján ne csak az
önkormányzati határozatok kerüljenek fel a honlapra, hanem a képviselő-testületi ülések szöveges
anyaga is záros határidőn belül. Meggyőződésem, ha olvasgatják a honlapon lévő fórumozók, akkor
nem szűkül be ennyire a véleménynyilvánítás, és a 182 főből lehet, hogy többen hozzászólnak. A
honlap felépítése jó, minden megtalálható rajta. Nagyon sajnálom, hogy a magisztrátus eltűnt az
oldalról, nem tudom milyen oknál fogva, de örülnék neki, ha a magisztrátusban is beindulna az élet,
összeülnénk, leülnénk beszélgetni, én itt voltam, és szívesen eljövök máskor is. A fórum témáival
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kapcsolatban nincs hozzászólásom, meg kell nézni a kaloz.hu honlapot, sokkal problémásabb
dolgokat látni, sokkal durvább hangnemben szólítják meg a polgármestert, a jegyzőt, nincs belőle
semmi probléma. Aki közéleti személyiség, a köztársasági elnöktől kezdve a testületi tagokig, annak
tudomásul kell vennie, hogy véleményezik, kritizálják. Véleményem szerint nincs olyan nagy
probléma, mint ahogy a két személy most egymással személyeskedik, de azt hiszem, hogy ez is meg
fog oldódni.
Kossa Lajos polgármester:
Nem azzal van problémám, hogy mit írnak rólam, de ha ilyen a stílus, akkor ne várják el, hogy részt
vegyek benne. Tavaly is elmondtam, amikor sokkal durvább és sokkal többektől elhangzó kritika volt
a fórumon, hogy az élet vele járója, leírtam ezzel kapcsolatban az álláspontomat, de a hangnemet nem
tudom elfogadni.
Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
A másik, hogy polgármester úr is olyan helyet válasszon.
Kossa Lajos polgármester:
Itt ül most a 12 illetékes, és még egyszer mondom szerintem az emberi becsület többet ér ennél,
minthogy ilyen hangnem nyilvánosan beleférjen az életbe, úgy gondolom, hogy ez rombolja az
emberi kapcsolatokat, és nem célravezető. Van, aki úgy gondolja, hogy embereket így meg lehet
szólítani, én nem kívánom így megszólítani az embereket. De még egyszer mondom, nem rólam van
szó. Elmondtam a falugyűlésen is tavaly, hogy a képviselő-testület alkalmas arra, hogy a falut a
válságból kivezesse, a képviselő-testület becsületét vissza kell szerezni, mert gyakorlatilag a tények
helyett nagyon sok olyan rágalom hangzott el, ami ma már egyértelmű, hogy nem igaz. Az elmúlt egy
évben nagyon sok olyan anyagot készítettünk el, amelyből mindez világosan látszik. Ha valaki ezek
után szeptemberben leírja, amit leírt, én nem tartom tisztességesnek, főleg ha közéleti embernek
gondolja magát. A kocsmában, akinek valóban nincs információja, mondhat ilyet a képviselőtestületre, de azok az anyagok, amelyek elkészültek, nem ezt mutatják. Még egyszer mondom, ez ellen
nem tudok mit tenni, ha valakinek a belső értékei alapján normális dolog ilyeneket leírni a fórumban
és így megszólítani közéleti embereket, ám legyen, de ebben nem tudok partner lenni, és azt sem
tudom mondani, hogy jó. Természetesen a demokrácia szabályaiba belefér, csak meg kell nézni hova,
milyen irányba halad az a demokrácia, amiről mi beszélünk, és miért megy ilyen irányba. Úgy
gondolom, hogy a magisztrátus ügye sem fog így előremenni, és ha magiszterként nincs bennem
annyi korlát, hogy ilyeneket nem írok a másikról, főként nyilvánosan, akkor ezzel nem tudok mit
kezdeni, akkor itt probléma van, az egész magisztrátus nem erre épült.
Horváth István képviselő:
Véleményem szerint, nem szabad tovább folytatni a vitát. 4-5 ember biztos megkérdezte a fórumon,
hogy miért nincs falugyűlés, miért nem válaszol az illetékes. Nem én vagyok a testületben az illetékes,
szerintem.
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Kossa Lajos polgármester:
Blackmouse2 megkérdezte. Itt ül köreinkben?
Horváth István képviselő:
Nem ez a kérdés.
Kossa Lajos polgármester:
Azt írta Blackmouse2 és mások is, hogy ebben a faluban nincs közmeghallgatás, nincs falugyűlés. Ma
van közmeghallgatás, eljött ma a Blackmouse2? Itt van közöttünk?
Horváth István képviselő:
A falugyűlésről beszélgetünk. Tavaly a testület kikényszerítette, hogy legyen, az idén nem
kényszerítette ki, nincs is falugyűlés. Miért nincs falugyűlés?
Kossa Lajos polgármester:
Miért kell falugyűlésnek lenni?
Horváth István képviselő:
Nem kérdezhetik meg az emberek?
Kossa Lajos polgármester:
Nem a falugyűléssel van a probléma.
Horváth István képviselő:
Hanem mivel? Nem tudnak semmit az emberek.
Füzi Zoltán:
Velem.
Kossa Lajos polgármester:
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Egy mondatot felolvastam, és az egyebekkel, én mást nem kifogásoltam.
Horváth István képviselő:
A magisztrátus hogyan működjön, ha tájékoztatást nem kapott? Mivel foglalkozik a testület? Mibe
tudnának bekapcsolódni?

Kossa Lajos polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy a magisztrátus miért nem működik?

Horváth István képviselő:
Mert nem kap tájékoztatást.
Nem veszem magamra, ha a testületet szidják, de lehet, hogy van benne olyan, ami jogos.

Kossa Lajos polgármester:
Blackmouse2.

Farkas Károly képviselő:
Parttalan vitába keveredtünk, nem tartom jó dolognak. Szeretném leszögezni vagy megállapítani,
hogy információhiányban vannak az emberek, és ha az a kérésük, hogy elektronikus úton kapjanak
információt, akkor annak nagyon egyszerűen meg kell tudnunk felelni, és meg is tudunk felelni.
Adjuk meg a kért információkat. Engem nem lehet megsérteni, és bár magamra találtam egy
megjegyzésnél, nekem ezzel nincs gondom, se a szöveggel, se a módszerrel, semmivel. Úgy
gondolom, hogy elégítsük ki az internetezők igényét, és akkor valószínűleg nem tesznek fel olyan
kérdéseket, amilyen kérdéseket most feltesznek. Egyébként a mai köznyelv, közízlés alapján, ami az
interneten folyik, tulipános virágosláda a többihez képest. Engem nem lehet megsérteni, se mint
képviselőt, se mint Farkas Károlyt, nem sértődöm meg azon, ami le van írva. Nem szoktam
internetezni, ezért nem tudok válaszolni, de ha az, akinek kérdése van, és megszólít, felhív telefonon,
szívesen elmondom a véleményem, sőt arra is megkérem, hogy írja meg helyettem. Nem gondolom,
hogy akkora probléma van, mint amekkorát most kerítettünk belőle.
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Kossa Lajos polgármester:
Hetek óta mennek a kérdések a képviselő-testülethez, mint illetékeshez, most ide hoztuk, most az a
probléma, hogy miért beszélünk erről. Háromszor megpróbáltam válaszolni a fórumban, senkit nem
érdekelt, hogy mit írtam le, de hagyjuk is. Én idehoztam most azokat, akik a leginkább bombázzák a
testületet az utóbbi időben, úgy gondoltam, hogy arról fognak beszélni, amit leírtak, kifejtik egy kicsit
bővebben, de sajnos ma nem hallhattunk erről semmit. Volt szó az Európai Alkotmánytól kezdve
mindenről, de a magam részéről az 5 hozzászólás kifejtését jobban szerettem volna. Jobban
szerettem volna, ha Füzi Zoltán elmondja szemtől szembe a 12 képviselőnek, hogy ugyan mire
gondol, amikor ezeket írja álmában a honlapra.
Horváth István képviselő:
Nem akarja elmondani.
Kossa Lajos polgármester:
Akkor ennyi, megértettük ezt is.
Füzi Zoltán lakossági résztvevő:
Nem akarok olyan dolgokat szítani, amik a képviselő-testületet ellehetetlenítik, és ne provokálja ki
belőlem a kérdéseket, ha nem itt kívánom elmondani. Egyetlen dolgot szerettem volna, hogy
hozzájussunk az információkhoz, és a mai napon úgy látszik, sikerült a stílusommal elérnem azt, hogy
az önkormányzat ezentúl információkat fog feltenni a honlapra. Egy évvel hamarabb is eljuthattunk
volna idáig. Köszönöm szépen, hogy ezt ma meg tudtuk beszélni. Én a demokrácia jegyében vagyok
itt és ígérem, hogy a stílusomon változtatni fogok.
Farkas Károly képviselő:
A következő lenne a kérésem, és ha félreértettél, megkövetlek. Ha jól tudom, nekünk nincs titkunk,
mert ami itt elhangzik, az köznyelv. Akkor miért ne lehetne a jegyzőkönyvet vagy a határozatot
időben feltenni a honlapra? Én felajánlom, benne vagyok a telefonkönyvben, nagyon sokan ismerik a
mobilomat is, hívjanak fel, válaszolok a kérdésekre. De egyszerűbb lenne, ha a testületi ülés után
záros határidőn belül felkerülne a jegyzőkönyv, határozat a honlapra, és aki akarja, meg tudja nézni.
Valószínűleg megelőznénk dolgokat, és egyszerűbb lenne az életünk. Ha megtettük, akkor majd
beszélhetünk arról, hogy miért jönnek sértő megjegyzések, hogy ilyen vagy olyan hülyék vagyunk,
amiért így döntöttünk, stb. Egyébként nem írtak ilyet, kérdéseket írnak, sajnos én nem tudom
megválaszolni, mert nem tudok internetezni. Szerintem valamilyen módon meg kell azt szerveznünk,
hogy a testületi ülésekről legalább a határozatok vagy annak szöveges része felkerüljön a honlapra.
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Kossa Lajos polgármester:
A jegyzőkönyveknek kell felkerülniük, de a kérést ne nekem címezzék.
Farkas Károly képviselő:
A jegyzőnek címezzük? Kinek címezzük?
Kossa Lajos polgármester:
Így van.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ha valakivel fontos ügyben akarok beszélni, akkor nem telefonon keresem, hanem személyesen, vagy
üljetek oda a tv elé és meglátjátok az illetékest.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A jegyzőkönyveket valóban fel kell tenni, aki akarja, elolvassa, aki nem akarja, nem. Ha azonban
minimális érdeklődés szorul valakibe, akkor ami itt most elhangzott, megnézheti a tv-ben is. Ettől
függetlenül valós felvetés, hogy nincsenek feltéve az anyagok, de ha dobálgatjuk ide-oda a labdát,
akkor a végén 50-50%-ban lesz mindenkinek igaza. Fel lesz téve, aki akarja, elolvassa, aki akarta, az
megtudhatta. Ha valamire kíváncsi voltam, akkor utána jártam, nem volt olyan, hogy elkezdtem
hülyézni vagy bármi ilyesmi. Engem sem zavar a kritika, de azért néha nyílik a zsebemben a bicska,
amikor azt hallom hol a pénz, hová loptátok el, amikor a fejemhez vágják, és lehet, hogy akkor én
sem tudok az erkölcsi és a jogszabályi normákon belül maradva reagálni dolgokra. Fel kell rakni a
jegyzőkönyvet, határozatokat, mindenki olvasgassa, kérdezzen.
Mercsek Gyögy képviselő:
Nem titok egyébként sem.
Horváth István képviselő:
Dehogynem.
Kossa Lajos polgármester:
Annyira titok, hogy a könyvtárban el lehet olvasni. Sőt az is titok, amit a Sárvíz tv egyébként lead az
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embereknek. Nevetséges.
Szerencsés Mihály lakossági résztvevő:
Nagyon kevés az az információ, ami a tv-n keresztül lejön. A jegyzőkönyveket fel kell tenni, hogy
mindenki megnézhesse őket.
Farkas Károly képviselő:
A jegyzőkönyv az elhangzottakat tartalmazza vagy rövidítve van?
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Nem rövidített, szó szerinti.
Rajkó József lakossági résztvevő:
Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem mindenkinek van kábel tv-je, nekem sincs. Egyedül az
internet van, amin keresztül minden fellelhető lenne, ha lenne. Nekem az lenne a kérésem, hogy
használjuk ki, és azt gondolom, hogy a tavalyi falugyűlésre sem lett volna szükség, ha azokkal az
információkkal ellátják az embereket. Az információkkal az embereket meg lehet nyugtatni, mert ha
csak szájról szájra mennek a hírek, mindenki tesz hozzá, a végén akkora hülyeség jön ki belőle, hogy
az nem emberi. Azt gondolom, ha polgármester úr igenis leírja, hogy nagy problémák vannak, gond
van a kivitelezővel, nem jönnek a pénzek stb., akkor megérti mindenki, és akkor nem kellett volna a
falugyűlés sem a tavalyi évben.
Kossa Lajos polgármester:
Véleményem szerint a falugyűlés nagyon fontos volt, sok mindent kifejezett. Horváth István is
folyamatosan a közmeghallgatást, falugyűlést szorgalmazza. Ma volt közmeghallgatás, ráadásul eddig
nem tárgyalt témákban is, és még ha néha parttalannak is tűnik, de legalább gondolatot cseréltünk,
már akivel lehet. A falugyűlésnek – véleményem szerint – akkor van értelme, amikor fontos
dolgokról van szó. A tavaly szeptemberi falugyűlés nagyon fontos fordulópont volt, az emberek
valamilyen szinten véleményt nyilvánítottak. Ugyanígy 2004. szeptember 23-án nagyon fontos
falugyűlést tartottunk. Azonban csak azért falugyűlést tartani, mert Horváth Istvánnak az a
legfontosabb, hogy karácsonykor még falugyűlést tartsunk, nem gondolom, hogy erre szükség van.
Közmeghallgatást évente kell tartani a törvény szerint. Természetesen egyetértek azzal, hogy amit
tudunk, azt tegyük fel internetre, meg fog történni, és akkor mindenki olvashatja majd a
jegyzőkönyveket. Nem azért nem kerültek fel a jegyzőkönyvek, mert titkosak lennének, a
könyvtárban már ma is elolvashatók bármikor.
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Rajkó József lakossági résztvevő:
A költségvetéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, mivel a bevételek nehezen érkeznek be az
önkormányzathoz, gondolkodnak-e olyan alternatív megoldásokban, ami a helyi gazdaság
fellendítését szolgálja? Ne arra várjunk, hogy valamelyik pályázat sikeres legyen, hanem próbáljunk
meg önerőből is tenni, hiszen a legértékesebb az ember. Gondolkodik ilyen megoldásokban az
önkormányzat?
Kossa Lajos polgármester:
Két dologról nem beszéltem a költségvetési koncepció kapcsán. A magisztrátus helyzetére most nem
kívánok részletekbe menően kitérni, mert úgy gondolom, hogy ez nem sok jóra vezetne ma. Egy
dolgot azért hangsúlyozni szeretnék, a magisztrátus tagjainak egy része kinyilvánította a tavalyi évben,
hogy ki kívánja zárni a képviselő-testületet a magisztrátusból, arra, hogy miért nem működött az
elmúlt egy évben a magisztrátus, vissza kell térni, érdemben meg kell beszélni, de indulatoktól
mentesen. Olyan folyamatok indultak el a tavalyi évben, amelyek teljesen ellentétesek a magisztrátus
preambulumában foglaltakkal, illetve azzal a szándékkal, amellyel a magisztrátust létrehoztuk. Annak
idején a Civil Fórum, az október 31-i magisztrátusi ülés után azt a határozatot hozta, legalábbis a
jelen lévő 13 tagja, hogy a Civil Fórum kezdeményezni fogja a képviselő-testület magisztrátusból
történő kizárását, és voltak egyéb felvetések is, amelyekre most nem akarok kitérni. Az viszont
egyértelmű, hogy a polgármesternek az elmúlt egy évben nem volt eszköz a kezében, a
magisztrátusnak, illetve a Civil Fórumnak is választott tisztségviselője volt. Sajnos utána már nem
volt magisztrátusi ülés, én pedig nem voltam jogosult a magisztrátus összehívására, és a Civil Fórum
azt is kinyilvánította, hogy a polgármester semmiképpen se legyen a magisztrátus elnöke. Nem is ez a
legfontosabb, hanem az hogy olyan folyamatot indított el a Civil Fórum, amely teljesen ellentétes a
magisztrátus szellemiségével, illetve azzal a szándékkal, amiért létrehoztuk. Ennek ellenére
természetesen az elmúlt egy évben kerestük azokat a pontokat, ahol majd folytatható lesz a
magisztrátus tevékenysége. Szerintem ennek az ideje most már eljött, fel kell dolgozni azt is, ami a
tavalyi évben történt, illetve nem történt. Két nagyon komoly lehetőség van tehát Aba kezében. Az
egyik a magisztrátus, főként akkor, amikor demokráciáról, szólásszabadságról és egyebekről
beszélünk, amiről pedig én beszélek, az a közösség bizalma, az emberek egymás iránti bizalma illetve
tisztelete. Remélem, abban azért egyetértünk, hogy az ilyen jellegű megnyilvánulások a fórumon nem
ezt szolgálják. A másik fontos lehetőség, amire Rajkó József rákérdezett, az önkormányzat és
valamennyi magyarországi önkormányzat kezében a helyi pénz. Erre ma már van gyakorlati példa is,
és ma már szakmai konferenciákon szakemberek is megerősítették, hogy nem valamilyen ködös
elképzelésekről, légvárakról van szó. A helyi pénz nem az eurót vagy a forintot akarja kiváltani,
hanem olyan lehetőség a helyi közösség kezében, amely forrásokat tud indukálni, és amely a
forrásnövekedést nemcsak az önkormányzat számára, hanem a helyi közösség nagyon sok tagja
számára lehetővé teszi. A helyi pénz bevezetésének megvannak a jogszabályi feltételei, megvannak a
lehetőségei, és van egy nagyon fontos eleme, a bizalom. Az egymás iránti bizalom nagyon fontos,
nem véletlenül hangsúlyozom évek óta, a mai testületi ülésen is, minden napirend kapcsán. Bizalom,
bizalom, felelős döntés, tárgyilagos, higgadt viselkedés. Olyan helyzetben vagyunk, amelyből csak a
higgadtság és az egymás iránti tisztelet vezethet ki. Ezért tűztem napirendre a véleményeket is,
továbbra is hangsúlyozva, hogy nem fogom senkibe belefojtani a szót. Úgy gondolom, hogy a
szólásszabadság nem sérült, de a közös céljainkat, nem az önkormányzat célját, hanem a közösség
lehetséges pozitív jövőjét az ilyen véleményekkel csak rongáljuk. Még egy mondattal visszatérve
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megkérdezem Füzi Zoltánt, hiszen ő is leírta a beszámolójában, hogy mindenki munkájában lehet
hibát találni, senki sem hibátlan, a jelenlegi körülmények között mindenki munkáját a helyén kell
értékelni, ha mi is úgy viszonyulnánk bizonyos kérdésekben mások munkájához, akkor mire menne a
közösség? Az abai képviselő-testület a legnagyobb tisztelettel viseltetik minden civil szervezet iránt,
minden olyan ember iránt, aki véleményt nyilvánít Abán, engedtessék meg, hogy még egyszer azt
mondjam, szerintem nem használ a közösségnek, ha a másikat a becsületében sértjük meg. Minden
jogos kritikát elfogadok, komolyan veszek, de pontosan a közösség jövője szempontjából nem
tartom hasznosnak, és ez ellen semmi mást nem tehetek, minthogy a véleményemet elmondom.
Továbbra is meggyőződésem, hogy az Abai Magisztrátus iránt nagyon komoly az érdeklődés, a Helyi
Közösségek Világfa Szövetségének alakuló ülése itt volt Abán, és szeretném jelezni, hogy ez nem az
abai polgármester kezdeményezésére történt, az ország más pontjairól kerestek meg bennünket, hogy
indítsuk el, mert az abai példa alkalmas arra, hogy más közösségek is átvegyék. Az elképzelést a helyi
pénz ötletével ötvözve igenis olyan modellt állíthatunk a helyi közösségek, helyi önkormányzatok elé,
amely lehetőség a válságból való kijutásra. Annak ellenére, hogy az elmúlt egy évben a
magisztrátusban semmi nem történt, mégsem szűnt meg. A magisztrátus eszméje ott van az abai
emberek lelkében, az más kérdés, hogy tisztázni kell, mi és miért történt, de egyben biztos vagyok,
legalább arról kell tisztességesen beszélnünk majd, hogy a magisztrátus preambulumában foglaltakat
be tudjuk -e tartani, vagy nem. Úgy gondolom, hogy a magisztrátus értékét alapvetően az adja, és
most már azt is látom, hogy nagyon sok ember, aki a magisztrátusban tag, talán nem is vette
komolyan, ami le van írva, pedig a preambulum az, amely megvédhet bennünket, és a preambulum
volt talán az oka annak is, hogy nem sikerült a magisztrátus teljes szétverése. Én nem vettem részt a
Civil Fórum ülésén, amely tavaly novemberben volt, egy héttel ezelőtt néztem meg a felvételt, és
milyen jó, hogy valaki felvette, ezért fontosak a testületi ülésről készült felvételek is. Egy év
távlatában már egészen másképp néz ki a dolog, és elszörnyedve láttam, hogy honnan hova jutott el
az a néhány ember, akik azon az ülésen részt vettek. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, azt, hogy
eljutnak odáig a Civil Fórum tagjai, hogy a magisztrátusból kizárják azt a képviselő-testületet, amelyik
az egész gondolat elindítója volt, a mai napig nem tudom hova tenni, az ülésnek utána nem lett
folytatása, megvitatni sem tudtuk, elakadt minden. Ha már demokráciáról, magisztrátusról beszélünk,
akkor még egy gondolatot hadd mondjak el. A Civil Fórum 13 tagja eljutott oda tavaly novemberben,
miután a képviselő-testületet kizárta a magisztrátusból, vagy legalábbis arról volt szó, hogy ők ezt
kezdeményezik, eljutottak oda, hogy ők 24-en vannak, nekik ne mondja meg a 4 tagú Egyesületi
Fórum vagy a 6 tagú Vállalkozói Fórum, hogy mit csináljanak. A 24 tagú Civil Fórum lett azon az
estén az abai demokrácia letéteményese. Ezekről kell majd beszélnünk, amikor összejövünk. Ajánlom
mindenki figyelmébe, nézze meg a felvételt, mert egy év tükrében a tanulságokat már le lehet vonni,
de nekem meggyőződésem, hogy a magisztrátus preambuluma mentén kell tovább mennünk. Ha a
benne foglalt alapelveket nem tudjuk magunkra nézve elfogadni, akkor nem fog működni az Abai
Magisztrátus, csak elbeszélünk egymás mellett.
Horváth István képviselő:
Be kellene fejezni, de nem tudom megállni, hogy ne mondjak egy mondatot. Nem a magisztrátus
verte szét saját magát, hanem a testület, vagy annak a képviselői. Egész évben nem voltak hajlandók
tájékoztatást adni, se a tavalyi évben, sem az idén. Úgy tudom, hogy azt a magisztrátusi ülést ők
hívták össze, és persze, hogy elindulnak a gondolatok jobbra balra. Én nem őket tartom hibásnak.
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Kossa Lajos polgármester:
Még egyszer hangsúlyozni szeretném, az interneten, az abai honlapon fent van a Civil Fórum
ülésének felvétele, meg kell nézni.
Rajkó József lakossági résztvevő:
Elmentünk teljesen más irányba. A kérdésem az volt, mivel sok kihasználatlan telek, rengeteg
munkanélküli van Abán, van-e olyan terv, hogy a meglévő kapacitásokat kihasználjuk? A gazdák azzal
küszködnek, hogy nem tudják eladni a búzát. Van-e arra lehetőség, hogy a maximális hozzáadott
értékkel helyben értékesítsék, utána be lehet vezetni a helyi pénzt, mert akkor van értelme, amikor a
helyi pénz itt dolgozik, a helyi gazdaságot gazdagítja, csak Abán lehet elkölteni. Van-e valamilyen terv
egyáltalán?
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen, programok is vannak, erről beszéltünk ma este többször, de ehhez kellenek az abai
vállalkozók is. Mindenki ismeri a Kék Óceán Stratégiát, az önkormányzat gazdasági programját,
tételesen fel vannak sorolva, hogy milyen programokat készítettünk, amelyeknek már vannak a
megvalósulás stádiumban lévő fázisai is, tehát ma Abán az önkormányzat a legfelkészültebb arra,
hogy a jövő irányait tekintve segítsen a közösségnek, a gazdáknak, vállalkozóknak, a lehetőség tehát
adott, de kell a gazdák összefogása is, ebben is vannak pozitív példák. Ha csak beszélünk a
programokról, az még kevés, tenni is kell. Véleményem szerint az önkormányzat az elmúlt években
több esetben bizonyította, hogy képes programokat végigvinni, a nagyobb horderejű ügyeket is végig
fogjuk vinni, de azt számon kérni, hogy most hirtelen mindent oldjon meg az önkormányzat, én ezt
tartom a legnagyobb problémának. Tavaly, az önkormányzat legnehezebb helyzetében volt a
falugyűlés. A falugyűlésen részt vett emberek egyértelműen letették a voksukat amellett, hogy az az
önkormányzati program, amely az Abai Társadalmi Szerződés mellékletét is képezi, alkalmas arra,
hogy kivezesse a települést a válságból. Azért mondtam, hogy letették a voksukat, mert az ellenkező
vélemények ellenére nem állt fel a jelenlevő 200 ember, és nem mondta azt, hogy mondjon le a
képviselő-testület, mondjunk le azokról a programokról, amelyekről a polgármester beszélt, és én a
mai napig nem hallottam ilyet néhány véleményen kívül. Valamennyi testületi ülés nyilvános. Ha
nagyon nagy probléma lenne, ha az emberek nem értenének egyet azzal, amiről a képviselő-testület
dönt, úgy gondolom, hogy már nagyon sokan itt lennének és azt mondanák, hogy köszönik, ebből
nem kérnek. Ennek ellenére van olyan, aki a Kék Óceán Stratégiát több kiló papírnak tartja. Az
önkormányzat gazdasági programjából minden magisztrátusi tag kapott egy példányt, mert komolyan
gondoltam, hogy önkormányzati ügyekben, illetve a falut érintő ügyekben csak akkor tudunk dönteni,
ha megfelelő információkkal rendelkezünk. Mindenki megkapta a könyvet, a Kék Óceán Stratégia
hozzáférhető, és a dokumentumok tények alapján rögzítik, hogy mit tettünk eddig, hol tartunk,
milyen irányba kellene továbbmennünk és milyen az a külső környezet, amely alapján a döntéseinket
meg kell hozni. Ha valaki nem hajlandó átnézni az anyagot, illetve nem hajlandó a döntéseit ezen
keretek között meghozni, akkor feleslegesen vitatkozunk. Még nem hallottam olyat, hogy amit
csinálunk, az nem jó, de olyat sem hallottam még Horváth Istvántól sem, hogy amit még meg kell
spórolni az idei éves költségvetés kapcsán, azt hol kellene megspórolni. Magam részéről elmondtam
az álláspontomat a tavalyi történésekről is, lehet hozzá kapcsolódóan véleményt nyilvánítani, de
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konkrétumok kellenek.
Rajkó József lakossági résztvevő:
Nem számonkérésként tettem fel a kérdést, csak kíváncsi voltam.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Rajkó József felvetésére szeretnék reagálni. Valóban nemcsak Abán, hanem egész Magyarországon
súlyos probléma a munkanélküliség, de az önkormányzat nem tudja egy csapásra megoldani. Hogyan
oldja meg? Kell hozzá a kormányzati gazdaságpolitika is, olyan gazdaságpolitika, amely a vidék
felzárkóztatását segíti. Abból kell kiindulni, hogy Magyarország agrárország, jelenleg 30-35 millió
embernek tudna élelmiszert előállítani, de a folyamat le van állítva vagy csökkentve van, a kapacitások
nincsenek kihasználva. Mit kell tenni? A vidékhez kell fordulni a jövő kormányának, a javaslatok
mind tartalmazzák, hogy mit kell tenni, hova kell eljutni egy-két éven belül a vidéknek, mert
munkahelyet teremteni már csak a vidéken lehet. Hol lehet még? Ipari üzemben? A globális tőkét
hozzuk be? A globális tőke mit csinál? Kínából behozatják az alkatrészeket, összeszereltetik.
Értékteremtő munka kell, megtermeljük az élelmiszer-alapanyagot, feldolgozzuk és úgy értékesítjük,
ebből fog az ország meggazdagodni, ezt a folyamatot kell elindítani, ehhez kell kormányzati
gazdaságpolitika is. Akkor kell csatlakozni az önkormányzatnak is, meg kell szervezni, hogy
feldolgozó üzem épüljön Abán. 4 éve feltettem Sárbogárdon a kérdést, hogyan látja a mezőgazdasági
miniszter a feldolgozóipar kibontakozását a minisztersége alatt? Azt mondta, Szabadegyházába
fektettünk be. Nekem az volt a válaszom erre, hogy valóban így van, csak az a baj, hogy az nem
magyar érdekeltség. A magyar termelő ki van szolgáltatva, amit diktálnak, azt az utat kell nekünk
járni. Lehet gazdálkodni 5 hektár területen is, lehet termelni paradicsomot, zöldséget, csak itt kell
feldolgozni, itt kell értékesíteni. Most mit csinálunk? Utaztatjuk az élelmiszer-alapanyagot
Olaszországba, Németországból visszahozzák. Ezt meg kell szüntetni, az országnak vannak
lehetőségei az Unióval szemben. Folyton azzal ijesztgetnek mindenkit, hogy az uniós szabályokat be
kell tartani. Az országot ezzel tartják sakkban, megfélemlítenek bennünket. Remélem, hogy a
választás után a program teret kap, és akkor a vidék, egész Magyarország felemelkedhet. Meg kell
várni, addig nem tud semmit csinálni a polgármester, a testület. Tavaly ilyenkor, pontosan egy éve,
azon vitatkoztunk, hogy a Norvég alapos pályázatot visszaadjuk-e. Meghasadt volna a szívem, ha
visszaadjuk, most előbb-utóbb az intézmények megépülnek, és a település gazdagodni fog. Az
unokáink, a gyerekeitek mind örülni fognak, tágas iskolaotthonok lesznek, ezt kell szem előtt tartani,
nem a civakodást, mert annak semmi értelme nincsen. Jönnek a választások, arra biztatom a
fiatalokat, jelentkezzenek képviselőnek, én már 70 éves vagyok, szívesen átadom a helyet, gyertek,
csináljátok.
Rajkó József lakossági résztvevő:
Ilyen jellegű ambícióm nincsen. Részben, majdnem 90 %-ban egyetértek az elhangzottakkal, de
nekünk nincs mire várni, nincs időnk arra, hogy bármilyen kormány legyen hatalmon, itt helyben
mindenféle kormány nélkül meg tudjuk csinálni. Helyi gazdaságot kell az itt élő emberekkel építeni,
rengeteg olyan ember van, akinek van szabad kapacitása. Van 3 hónapunk, a következő
mezőgazdasági időszakig. Arra, hogy a Fidesz, az MDF, az MSZP vagy éppen a Jobbik kerüljön
kormányra, nincs idő várni, és ezt mindenkinek látni kell. Ha Abán egy összetartó falut létre tudunk
hozni, akkor lehet kormányon bárki, senkit nem érdekel, és ezt kell mindenkinek látnia.
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Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy az említett két téma megtárgyalása végett zárt ülést rendeljen el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
234/2009. (XII.7.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete üzleti érdeket érintő napirend megtárgyalása és kérelmek
elbírálása 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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