Iktatószám: P-346-14/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. december 30-i nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Farkas Károly, Kasó László, Mercsek György, Németh László, Puklikné Tündik
Tünde, Szemerei Józsefné és Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Dr. Pőcze Ferenc, Bor József Dezső, akik
jelezték, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni és Horváth István
képviselő. A mai testületi ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék
javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1)
2)
3)
4)

A 2009. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlat elfogadása
A lakossági és közületi ivóvíz- és szennyvízdíj 2010. évi mértékének megállapítása
A hulladékszállítási díj 2010. évi mértékének meghatározása
Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Közszolgáltatások elérését segítő informatikai
rendszerek kiépítését szolgáló KDOP pályázathoz
5) Tájékoztató a katasztrófa- és polgári védelmi feladatokról
6) Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslatokkal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
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1) A 2009. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlat elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
Törvényi előírás, hogy önkormányzatunk valamennyi költségvetési beszámolóját könyvvizsgálónak
kell auditálnia. Az előterjesztésben szereplő javaslat szerint kérem a képviselő-testületet, hogy az
eddigiekhez hasonlóan a Radar Könyvvizsgálói Kft-t bízzuk meg a 2009. évi költségvetési
beszámolónk felülvizsgálatával. A cég ajánlata 280.000 Ft + áfa, amely 10.000 Ft-tal magasabb, mint
a tavalyi ajánlat. Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot hagyja jóvá. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, megkérem Mercsek Györgyöt, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.

Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Radar Könyvvizsgáló Kft. már évek óta végez könyvvizsgálatot az önkormányzat beszámolói
kapcsán. Nem volt velük gond az elmúlt években, az ajánlati ár is elfogadható, minimális emelést kért
a cég, a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2009. évi költségvetési beszámolónk felülvizsgálatával a Radar
Könyvvizsgáló Kft-t bízzuk meg 280.000 Ft + áfa megbízási díj ellenében, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
244/2009. (XII.30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Aba Nagyközség Önkormányzata 2009. évi
költségvetési beszámolója könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatot és az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a RADAR Könyvvizsgálói Kft-t Aba Nagyközség
Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatával. A képviselő-testület a
megbízási díjat az előzetes árajánlat szerint 280.000 Ft+ÁFA összegben fogadja el.
A képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadett jegyző
Határidő: azonnal
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2) A lakossági és közületi ivóvíz- és szennyvízdíj 2010. évi mértékének megállapítása
Kossa Lajos polgármester:
A Fejérvíz Zrt. javaslatot tett a 2010. évi díjakra vonatkozóan. A jövő évi ivóvízdíj a Fejérvíz Zrt.
javaslata szerint nettó 246 Ft/m 3, Belsőbáránd esetében nettó 296 Ft/m 3, közületi fogyasztás esetén
nettó 421 Ft/m3, az intézményi díj pedig nettó 349 Ft/m 3 lenne. A lakossági vízdíjjal kapcsolatban a
következőket szeretném elmondani. Az üzemeltetéssel összefüggő díjemelés a Fejérvíz Zrt. részéről
az előző évhez képest nettó 4 Ft-ot jelent, hiszen ebben az évben nettó 203 Ft volt, melyet a cég javaslata szerint - 207 Ft-ra emelne. A bérleti díj 19 Ft volt és a 2010-es évre is ennyi maradna.
Drágítja az ivóvízdíjat az a vízkezelési díj, amelyről a képviselő-testület még az év első felében
döntött, ugyanis akkor tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy az Európai Uniós vízminőségi
kritériumok bevezetésével az abai víz olyan kategóriába esett, amelynél a nitritképződés meghaladja
az Európai Uniós normákat. Az önkormányzat elfogadta a Fejérvíz Zrt. ajánlatát, amely arra
vonatkozott, hogy a kálozi hálózaton már kipróbált vízminőség-javító programot megvalósítják
Abán, ezáltal elképzelhető, hogy a nitritképződést határérték alá lehet szorítani. Tájékoztattak minket
arról is, hogy amennyiben az eljárás eredményes lesz, akkor 20 Ft plusz költséget fog jelenteni m 3ként. A Fejérvíz Zrt. levelében tájékoztatja a képviselő-testületet illetve a lakosságot is arról, hogy a
rendszert kiépítették, jelenleg a próbaüzem folyik és az eredmények kedvezőek. Mivel azonban plusz
költséget jelent, így alakult ki a nettó 246 Ft/m 3 vízdíj. Ezzel párhuzamosan arról is döntött a
képviselő-testület, hogy a Fejérvíz Zrt. készítse el azt a pályázati anyagot, amelynek keretében a
vízminőség-javítás hosszú távon is megoldható. Olyan megoldás körvonalazódik, melynek keretében
a sárkeresztúri vízbázist új kúttal bővítenék, a vizet átvezetnék Abára, és a sárkeresztúri vizet
összekeverve az abai vízzel már olyan minőségű vizet kapnánk, amely az Európai Uniós
szabályoknak is megfelel. Több szempontból is fontos ez számunkra: egyrészt Európai Uniós
támogatással megvalósuló beruházás lesz, másrészt nem kell tovább kezelni a vizet, tehát a költségek
csökkentésével is együtt fog járni, harmadrészt Aba ivóvízellátásának problémáját hosszabb távon
meg fogja oldani. Hangsúlyozni szeretném, hogy a jelenleg javasolt vízdíjemelés jelentős részét a
kezelés költsége teszi ki, amely reményeink szerint csak átmeneti lesz, egyébként az áremelés, ahogy
jeleztem, a Fejérvíz Zrt. részéről nettó 4 Ft-ot jelent m 3-enként. Amikor a leendő szennyvízhálózat
üzemeltetéséről döntöttünk, kaptunk részletes kimutatást arról, hogy Fejér megye településein milyen
vízdíjakat alkalmaznak. Elmondható, hogy a vízdíj mértéke Abán még mindig a legkedvezőbbek
között van. A szennyvízdíjról a négy testület közösen, üzemeltetési szerződés jóváhagyásával döntött,
amely nettó 390 Ft/m3 lesz 2010. január 1-jétől, ehhez jön még hozzá a vízkészlet-használati díj,
amely 20 Ft és külön fog megjelenni a számlában, de erről nem a képviselő-testületnek kell döntenie.
Összességében 500 Ft lesz a szennyvízdíj, 300 Ft az ivóvízdíj, így akinél bekötik a szennyvizet, annak
havi 800 Ft/m3 díjat fog jelenteni az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás. A kimutatásból, amelyben a vízés a szennyvízdíjak szerepeltek, jól látható, hogy a 800 Ft-os díj szintén átlag alatti díjat jelent, éppen
ezért úgy gondolom, hogy a cég által javasolt díjak vállalhatók. Hozzá kell természetesen tennem azt
is, hogy a szennyvízdíj attól a pillanattól terheli az ingatlan tulajdonosát, amikor a Fejérvíz Zrt. beköti
a hálózatra az adott ingatlant. A bejelentések között ismertetni szeretném, hogy mely utcákban
kezdődhetnek el a rákötések. A Fejérvíz Zrt. a benyújtott bekötési kérelmek alapján a jövő év első
hétvégéjén kezdi el a rákötéseket, ezért kérem, hogy ennek figyelembe vételével döntsünk.
Természetesen folyamatosan átadásra kerül a hálózat többi része is. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, megkérem Mercsek Györgyöt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a képviselőtestülettel.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is részletesen próbálta elemezni a vízdíjakat, a kalkulációs lap alapján kiderül,
hogy az emelés nagyobb része a 20 Ft-os vízkezelési költségből adódik, a Fejérvíz Zrt. emelése
mindössze 4 Ft, tehát nem olyan összeg, amely miatt szolgáltatót kellene váltani. Természetesen
tudom, hogy olyan időszakot élünk, amikor minden forintot meg kell fogni, de mérlegelni kell azt is,
hogy a Fejérvíz Zrt., mint szolgáltató, mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibák elhárítása
bármikor, bárhol megtörténjen, zökkenőmentes legyen a szolgáltatás. A bizottság több kérdést is
feltett még, és a végén abban maradtunk, hogy javasoljuk elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
A bizottságot tájékoztattam még arról, és szeretném megismételni a képviselő-testület előtt is, hogy a
közelmúltban megkeresett egy cég igen kedvező ajánlattal, amely úgy gondolom, érdemes arra, hogy a
lakosságot is megismertessük a lehetőséggel. Olyan csapvégekről van szó, amelyeket az otthoni
csapokra felszerelve jelentősen lehet csökkenteni a vízfogyasztást. Gyakorlati bemutató keretében
láttam, hogyan működik, és úgy gondolom, mindenképpen érdemes tájékoztatni az embereket a
lehetőségről.
Németh László képviselő:
Olvastam a Fejérvíz Zrt. tájékoztatójában, hogy kétségek vannak a vízkezelési művelet sikerességével
kapcsolatban. Mi lenne, ha a vízkezelési költséget csak akkor építenénk be a díjba, ha valóban sikeres
és minden hatóság hozzájárult ahhoz, hogy így működjön. Polgármester úr említette, hogy 203 Ft
helyett 246 Ft + áfa lesz a vízdíj, vagyis akárhogy számolom az 20 Ft-tal több.
Kossa Lajos polgármester:
203 Ft-ról nettó 207 Ft-ra történő emelés szerepel a javaslatban. A 19 Ft-os bérleti díjat az
önkormányzatnak fizeti a Fejérvíz Zrt., idén is bele volt építve a díjba, ezért mondtam, hogy igen
minimális a Fejérvíz Zrt. emelésre vonatkozó javaslata. A 20 Ft külön tételként szerepel,
természetesen, ha a próbaüzem valamilyen oknál fogva mégsem vezet eredményre, akkor nem kerül
elszámolásra.
Németh László képviselő:
Polgármester úr említette, hogy január első hetében kezdik el a bekötéseket. Mivel mindenkinek saját
magának kell a bekötést elvégeztetni, ők tulajdonképpen csak átveszik azt?
Kossa Lajos polgármester:
Nemcsak átveszik, hanem amennyiben megfelelő, rá is kötik a hálózatra. Ezért mondtam, hogy a
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vízóraállás fontos, ugyanis a szennyvízfogyasztást is a befolyó víz mennyisége alapján fogják
megállapítani, erről is volt szó már korábban. Ezért hangsúlyoztam azt is, hogy aki korábban
öntözésre is használta a vizet, van arra megoldás, hogy külön órával méresse, hogy csak azután a víz
után kelljen szennyvízdíjat fizetni, amely a lakásba folyik be.
Farkas Károly képviselő:
Akkor van egy kis félreértés, mert úgy tudom többen rákötöttek már a rendszerre.
Kossa Lajos polgármester:
Az illegális rákötésnek minősül, de ki fog majd derülni, ha kimegy a Fejérvíz Zrt., mert addig nem
lehet rákötni a rendszerre, amíg a cég át nem veszi. Ha rákötöttek, akkor majd rendezik a Fejérvíz
Zrt-vel, mint üzemeltetővel, ebbe nem szólnék bele.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Javasolom, hogy először a rendeletről szavazzunk, utána pedig külön határozatban a vízkezelési
díjról.
Aki az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi
díjának megállapításáról szóló rendeletet, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
18/2009. (XII. 31.) számú
rendelet
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjának megállapításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület csak abban az esetben járul hozzá a 20 Ft/m 3 vízkezelési
díj ivóvíz díjba történő beépítéséhez, amennyiben a jelenleg folyó próbaüzem sikerrel zárul, 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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245/2009. (XII.30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csak abban az esetben járul hozzá a 20 Ft/m 3
vízkezelési díj ivóvíz díjba történő beépítéséhez, amennyiben a jelenleg folyó vízminőség-javító
program próbaüzeme sikerrel zárul, a nitritképződést határérték alá lehet szorítani.
3) A hulladékszállítási díj 2010. évi mértékének meghatározása
Kossa Lajos polgármester:
A Depónia Kft. is eljuttatta a jövő évre vonatkozó díjjavaslatait. 2010. évben 60 literes edények
esetében nettó 161 Ft lesz az ürítés díja, amely 7 Ft-os áremelést jelent, a 110 literes edények esetében
283 Ft, amely 13 Ft-os emelést jelent, a 120 literes edények esetében 306 Ft, amely 14 Ft-os emelést
jelent az idei évhez képest, illetve az 1100 literes edények esetében pedig 2295 Ft lesz az ürítés díja. A
zsákos hulladékszállítás díját 275 Ft-ban javasolja meghatározni a cég, a Pénzügyi Bizottság viszont
azt kéri a képviselő-testülettől, hogy ilyen jelentős mértékű díjemelést ne fogadjunk el. Jelenleg 190
Ft-ba kerül a zsák, a Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy bruttó 210 Ft-os díjemelést javasoljunk.
Természetesen, amennyiben a cég nem fogadja el, akkor januárban vissza kell térni erre.
Aki a rendelettervezettel azzal a módosítással együtt egyetért, hogy a zsákos hulladékszállítás díja
bruttó 210 Ft/db legyen, kérem, emelje fel a kezét.
19/2009. (XII. 31.) számú
rendelet
a helyi környezet védelméről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004.(V.1.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Közszolgáltatások elérését segítő informatikai
rendszerek kiépítését szolgáló KDOP pályázathoz
Kossa Lajos polgármester:
Székesfehérvár polgármesteri hivatala kereste meg önkormányzatunkat azzal, hogy a székesfehérvári
önkormányzat a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében megnyíló pályázati lehetőséggel,
-amely a közszolgáltatást segítő informatikai rendszerek kiépítését célozza megélni kíván,
pályázatot kíván benyújtani regionális elektronikus szolgáltató központ kialakítására, és felajánlja a
környező települések önkormányzatai számára a csatlakozás lehetőségét. Az önkormányzatoknak
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törvényi kötelezettsége az elektronikus ügyintézés bevezetése, és a pályázat keretében lehetősége
nyílna az abai önkormányzatnak is a rendszer önrész nélküli kiépítésére. A levélben Székesfehérvár
önkormányzata tájékoztat bennünket arról, hogy csatlakozni a későbbiekben is lehet a központhoz,
de a város csak abban az esetben nem kéri az önrészhez való hozzájárulást, ha az önkormányzat most
kinyilvánítja a pályázathoz való csatlakozási szándékát. Hozzá kell azt is tennem,
-ismerve a
pályázat feltételeitegy-egy önkormányzatnak nincs külön-külön lehetősége pályázni a rendszer
kialakítására. Kérem a képviselő-testületet, hogy a mellékelt szándéknyilatkozat jóváhagyásával
nyilvánítsuk ki szándékunkat a pályázathoz való csatlakozásra, amely azt jelenti, hogy nem kell
semmilyen hozzájárulást biztosítani ahhoz, hogy a rendszer szolgáltatásait igénybe vehessük.
Tájékoztatnak bennünket arról is, hogy az ASP központokban az alábbi szakrendszerek kerülnek
megvalósításra: iratkezelő és irattározási rendszer, építési- hatósági rendszer, gazdálkodási rendszer,
adóügyi nyilvántartó rendszer, ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer, szociális igazgatási rendszer,
önkormányzati portál, gyámügyi rendszer, testületi munkát támogató rendszer, azaz a program teljes
mértékben tartalmazza azokat a rendszereket, amelyek számunkra nagyon fontosak.
Aki a mellékelt szándéknyilatkozattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
246/2009. (XII.30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez a KDOP2009-5.3.1 kódszámú, „Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek” című operatív
program keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a
kialakításra kerülő ASP központhoz Aba Nagyközség Önkormányzata az eddig ismertté vált
feltételekkel csatlakozni kíván.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
5) Tájékoztató a katasztrófa- és polgári védelmi feladatokról
Kossa Lajos polgármester:
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság idén is eljutatta a képviselő testülethez a 2009. évi
munkájáról szóló beszámolóját, kérem a képviselő-testületet, hogy azt az előterjesztés szerint hagyja
jóvá.
Aki a tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
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következő határozatot hozta:
247/2009. (XII.30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a 2009. évi katasztrófa- és polgári védelmi feladatokról szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
6.) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A bejelentések között kérem, tárgyaljuk meg a Hermes Holding Kft. ajánlatát. A tavalyi évben volt
már szó arról, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében önkormányzatunk illetve
közreműködő partnereink révén összesen 5 pályázatot nyújtottunk be, az 5 pályázatból 3 sikeres volt.
Sikeres volt a kompetencia alapú oktatás bevezetésére vonatkozó pályázatunk, a Biztos Kezdet
Program megvalósítására benyújtott pályázatunk, amelyet a Jobb Otthon Alapítvány nyújtott be, és
amelynek keretében január közepétől a 3 éves kor alatti gyerekek számára fogunk egészen újszerű
nevelést, szolgáltatást biztosítani. A harmadik sikeres pályázatunk pedig a Kultúr Közösségi Ház, a
Tanka János Könyvtár, az Abai Gimnázium és a Seregélyesi Szakképző Intézet közreműködésével
fog megvalósulni, a felnőttképzés bevezetését támogatja kistérségünkben. A két másik pályázatunkat
első körben elutasították, de jeleztem már korábban, hogy a pályázati ablakokat újra meg fogják
nyitni, így lehetőségünk van a pályázatok ismételt benyújtására. Az egyik ilyen pályázatunk a
Tudásdepó Express pályázati kiírás keretében könyvtári hálózat fejlesztésére vonatkozott. A Hermes
Holding Kft. arra tett javaslatot a képviselő-testület számára,
-ismerve a benyújtott pályázati
anyagunkat illetve az elutasítás szakmai indokait- hogy el tudja úgy készíteni a pályázatot, hogy az
elérhető pontszámok növekedjenek és sikeres legyen. Kérem a képviselő-testületet, hogy az
ajánlatnak megfelelően bízzuk meg a Hermes Holding Kft-t a pályázat ismételt elkészítésével, amely a
könyvtár infrastrukturális fejlesztését tenné lehetővé, 100 %-os támogatottságú pályázatról van szó.
Németh László képviselő:
Az első pályázatot is a Hermes Holding Kft. készítette? Javasolom, hogy amennyiben az elsőt is a cég
készítette, akkor ne fizessünk 100.000 Ft + Áfa megbízási díjat. Mennyi pénz nyerhető el, mennyire
pályáztunk először?
Kossa Lajos polgármester:
Nem a Hermes Holding készítette el az első pályázatunkat. Pontosan nem emlékszem az elnyerhető
összegre, de 10 milliós nagyságrendről van szó. Egyébként a 100.000 Ft + Áfa - megítélésem szerint nagyon minimális összeg az elnyerhető támogatáshoz képest. Az 5% viszont nem sikerdíj, hanem a
pályázat keretein belül olyan szakmai munkákat fognak elvégezni, amelyek a pályázati költségek
között elszámolhatók, tehát nem fogja terhelni az önkormányzatot.
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Aki egyetért azzal, hogy a TÁMOP 3.2.4 kódszámú Tudásdepó Express elnevezésű pályázatra ismét
benyújtsuk a pályázati anyagunkat és az anyag elkészítésével az ajánlatnak megfelelően a Hermes
Holding Kft-t bízzuk meg, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
248/2009. (XII.30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ismételten pályázatot nyújt be a TÁMOP
3.2.4. „Tudásdepó Expressz – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című pályázati kiírásra.
A pályázat alapvető célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a
formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és
digitális kompetenciák fejlesztését. Nagy hangsúlyt kap a térségi igényeket kielégítő szolgáltatások
minőségének és hatékonyságának javítása, az új lakossági rétegek bevonása, az olvasók egyes
csoportjait megcélzó olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok, valamint otthonról is
elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztése.
A képviselő-testület megbízza a Hermes Holding Kft-t (Budapest, Soroksári út 48.), hogy a pályázati
anyagot készítse elő. A képviselő-testület a megbízási díjat 100.000 Ft + ÁFA összegben fogadja el,
melynek fedezetét az önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. A sikerdíj sikeres
pályázat esetén az elnyert támogatási összeg 5%-a+ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat
benyújtására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő:
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy jeleztem, a szennyvízberuházással kapcsolatban szeretném a képviselő-testületet is tájékoztatni
arról, amit egyébként már az érintett ingatlantulajdonosok felé megtettünk. A Fejérvíz Zrt. és a
kivitelező tájékoztatása szerint Aba egy részén üzemképes a szennyvízhálózat, az érintett
ingatlantulajdonosok elkezdhetik a rákötéseket, illetve kiküldtük azokat a tájékoztató anyagokat is,
amelyek a pontos teendőkről tájékoztatják az embereket. A jelenlegi ütem a következő utcákat
foglalja magába: Bercsényi utca Rákóczi utcától délre eső részéig, Új utca, Diófa utca, Oroszikert
utca, Esze Tamás utca, Vak Bottyán utca, Vörösmarty utca Rákóczi utcától délre eső része, Árpád
utca, Klapka utca, Nyár utca, Kastélykert utca, Dózsa utca óvodától délre eső része, Petőfi utca Béke
tértől délre eső része, Kossuth utca Béke tértől délre eső része, Fiáth György utca, Bethlen Gábor
utca és a Szabadság tér. A felsorolt utcákban már üzemképes a rendszer, a Fejérvíz Zrt. ünnepek után
fogja a hivatalba beadott bekötési kérelmeket elvinni, és elkezdi a konkrét munkák elvégzését,
rákötéseket, házi bekötések felülvizsgálatát. Ahol a kivitelező által elkészített bekötés, illetve házi
bekötés nem stimmel, ott is kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy mindenképpen hozzák be a
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hivatalhoz a kérelmüket, ugyanis ahol ilyen műszaki problémák jelentkeznek, januárban tisztázni
szeretnénk a kivitelezővel. Nagyon fontosnak tartom, hogy végre eljutottunk olyan pontjához a
beruházásnak, ahol már valóban arról tudunk egyeztetni, hogy az elkészített hálózat alkalmas-e a házi
bekötések átadására vagy sem, ha nem, akkor mi a teendője a kivitelezőnek. Az önkormányzat illetve
a műszaki bonyolító számára nagyon fontos információkról szó annak érdekében, hogy a
kivitelezővel tisztázni tudjuk az elkészült hálózat minőségét, megfelelőségét. Az elkészült hálózatot a
Fejérvíz Zrt. kamerásan is és egyéb módon is ellenőrizte, álláspontja szerint működőképes. Végre
eljutottunk odáig, hogy Sárkeresztúr egy részén is működik már a rendszer, ez Aba és Sárkeresztúr
tekintetében a hálózat mintegy 40%-át jelenti, Abán 1500 ingatlanból mintegy 600 ingatlant érint.
Soponyán is körülbelül a hálózat 30-40%-át érintően vállalta a kivitelező, hogy üzemkész állapotba
hozza, tudomásom szerint még folynak a munkák. Kálozon már a teljes rendszer átadásra került. A
műszaki és pénzügyi elszámolások tisztázása januárban fog folytatódni, ezért nagyon fontos
számunkra az, hogy pontos képet lássunk arra vonatkozóan, hogy az érintett szakaszon milyen
problémák jelentkeznek, ugyanis ebből már következtetni lehet arra is, hogy a még át nem adott
szakaszokon milyen műszaki problémák várhatóak. Féltünk attól, hogy amennyiben nem indul el a
próbaüzem, akkor a szennyvíztisztító telep beüzemelésének elmaradásával komoly károk
keletkezhetnek, ez a veszély már elhárult. Úgy gondolom, hogy hosszas várakozás után
mindenképpen jó híreink vannak, és én bízom abban, hogy januártól felpörögnek az események, és
pontosan, tételesen településenként el fogunk tudni számolni a kivitelezővel pénzügyileg is,
műszakilag is, és a települések egymással is tudják rendezni a pénzügyi dolgaikat.
Surányi László lakossági résztvevő:
Áprilisban vagy májusban elterjedt az a hír, hogy valószínűleg június végére elkészül a hálózat és
akkor lehet csatlakozni. Volt egy zalaegerszegi vagy ahhoz közeli cég, aki vállalt rákötéseket, házi
bekötéseket, többek között nálam is ők csinálták meg. A Fejérvíz Zrt. kiadványában olvastam, hogy
feltárt állapotban veszik át, illetve tervrajzot kérnek.
Kossa Lajos polgármester:
Már tisztáztuk velük, hogy tervrajz nem kell, se közterület használati engedély, 1 méterig a kivitelező,
azon belül a lakosság feladata volt a kiépítés. Sok információt tartalmaz az adatlap, aminek a többsége
nem releváns a mi esetünkben. Aki már elkészítette a házi bekötést, át fogja venni a Fejérvíz Zrt.
Surányi László lakossági résztvevő:
Meg lehet találni az említett céget, hogy végezzék el a végleges rákötést, vagy azt már a Fejérvíz Zrt.
csinálja?
Kossa Lajos polgármester:
Tudomásom szerint az összekötést a Fejérvíz Zrt. fogja elvégezni, de rá fogok kérdezni, illetve a
jelenleg is dolgozó alvállalkozók is elérhetők.
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Németh László képviselő:
Mire számíthatunk az utakkal kapcsolatban, van-e elképzelés, vagy bizonyos útjavítást magának a
kivitelezőnek kell elvégezni?
Kossa Lajos polgármester:
Reményeim szerint felgyorsulnak most már az események, és abban a pillanatban, amikor pontosan
látjuk a pénzügyi és a műszaki elszámolást az elkészült rendszerrel kapcsolatban, természetesen
javaslatot fogunk tenni arra vonatkozóan is, hogy az utak helyreállítását milyen minőségben, hogyan,
és milyen forrásból tudjuk biztosítani.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A kivitelezőnek azt az állapotot kell helyreállítani, mint amikor elkezdte a munkát, ez a kiinduló pont.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném még arról tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy Dr. Barta Rita, akit a képviselő-testület
megbízott az I. számú háziorvosi körzet teendőinek ellátásával, 2010, január 4-én munkába fog állni.
Ahogy már szó volt róla, az önkormányzati épület rendelőjében fogja a rendelését tartani, sikerült
minden eszközt beszerezni, ami az ellátáshoz szükséges. A mai napon tudomásom szerint megtörtént
a rendelő berendezése is, nincs akadálya annak, hogy hétfőn a rendelés megkezdődjön. A doktornő
és családja a mai napon költözött Abára, sikerült szerezni lakást is a számukra. A község, a testület, és
a magam nevében is szeretném megköszönni Dr. Kassai Józsefnek és munkatársainak áldozatkész
munkáját, amellyel az elmúlt hónapokban a teljes lakosságot ellátták. Sajnos tájékoztatnom kell arról
is a képviselő-testületet, hogy a mai nap virradóra szomorú esemény is történt. Az orvosi rendelőbe
betörtek, számítógépet, monitorokat és fénymásoló gépet vittek el. A számítógépen valamennyi adat
rajta volt, a jó hír a rosszban, hogy szerencsére máshol is megvoltak az adatok, így viszonylag
zökkenőmentesen tudjuk rendezni a dolgokat. Arról is tud mindenki, hogy tegnap éjjel nemcsak az
orvosi rendelőbe, hanem magánházakba is betörtek, illetve az elmúlt időkben a hasonló
cselekmények jelentős mértékben elszaporodtak a településen. Kapitány úrral ma telefonon
egyeztettem, kértem a segítségüket, de sok jóval nem tudott biztatni. A helyzetet figyelembe véve
mindenképpen az a javaslatom a képviselő-testület számára, hogy januárban ismét tűzze napirendre
az önkormányzat közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. Az is teljesen egyértelmű, hogy a
jelenlegi felállással, a jelenlegi módszerekkel a folyamat nem állítható meg, de bízom abban, hogy
konkrét javaslatokkal is tudunk élni,
-a rendőrséggel, polgárőrséggel konzultálvaarra
vonatkozóan, hogy milyen új megoldásokat tudunk arra találni, amelyekkel a cselekmények
visszaszoríthatóak. Az ma már egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzetet a jelenlegi módszerekkel kezelni
nem lehet, és úgy gondolom, hogy jelzés értékűek a mostani esetek is, és ma már elmondhatjuk, hogy
az abaiak biztonságérzete jelentősen megrendült. Meggyőződésem, ha ezen nem tudunk sürgősen
változtatni, ennek további komoly következményei lehetnek.
Végezetül szeretném megköszönni képviselőtársaim egész éves munkáját, azt hiszem, már
önmagában az nagyon jó hír, hogy ma itt ülünk és úgy tudtuk az évet zárni, hogy az önkormányzat
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likviditását, a komoly pályázati lehetőségeket megőriztük. Köszönöm képviselőtársaim felelős
hozzáállását, és szeretném, ha a következő évet azzal kezdenénk, hogy részletesen, komplexen
áttekintenénk az elmúlt év eseményeit, erőt gyűjtve a 2010-es év küzdelmeihez. Úgy gondolom, hogy
jó esélyünk van arra, hogy kitűzött céljainkat 2010-ben megvalósítsuk. Természetesen az is
érzékelhető képviselőtársaim számára illetve a község lakossága számára is, hogy nem lesz egyszerű
év a 2010-es sem. Bízom abban, hogy továbbra is tudom segíteni információkkal, anyagokkal
képviselőtársaimat abban, hogy a 2010-es évben az idei évhez hasonlóan felelős és higgadt
döntéseket tudjunk hozni. Még egyszer köszönöm, hogy a nehézségek ellenére a döntéseket
viszonylagos egyetértésben, közmegegyezéssel és egyhangúan tudtuk meghozni.
Az Aba-Invest Kft. kapcsán már korábban döntöttünk felügyelő bizottsági tagok delegálásáról,
cégbírósági bejegyzés miatt kérem, hogy ismét rögzítsük ezt határozatban, ezért kérem, hogy zárt
ülést rendeljen el a képviselő-testület.
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:
249/2009. (XII.30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete személyi kérdés megtárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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