Iktatószám: P-2702-7/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 6. napján tartott nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette távollévő jegyző helyett Major Istvánné okmányirodavezető
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselő-társaimat és kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Bor József Dezső, aki jelezte, hogy egyéb
elfoglaltsága miatt később fog megérkezni.
A mai ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni, illetve
kérem a képviselő-testületet, hogy zárt ülés keretében tárgyalja meg a szennyvízberuházással
kapcsolatos bonyolítói és ügyvédi megbízások meghosszabbítását, valamint a bejelentéseket.
Napirendi pontok:
1) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
2) Részvételi demokrácia elképzelés megvalósítása - vázlatos feladatlista
3) Aba Nagyközség Hivatalos Honlapja Fórum Szabályzatának módosítása
4) „A közösséget Barátság istennő teremti”
Aba – 2010 – A barátság és az összefogás éve – programok
5) Az Abai Gimnázium és Kollégium helyi tantervének módosítása
6) Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009.(III.16.) sz. rendeletének módosítása
7) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
8) Vizsgálati jelentés a polgármesteri hivatal szociális igazgatási feladatainak ellenőrzéséről
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9) A polgármesteri hivatal okmányirodájában végrehajtott ellenőrzésről készült jegyzőkönyv
megtárgyalása
10) Döntés a Fehérvári úti kerékpárút megépítésére vonatkozó pályázat elkészíttetéséről
11) Bejelentések
-Belvíz elvezetésre vonatkozó ajánlati felhívás és dokumentáció jóváhagyása
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 a község közbiztonsági helyzetéről

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Csizek Tibor rendőr ezredes urat, a Székesfehérvári
Kapitányság vezetőjét, valamint Molnár József urat, a kapitányság képviseletében. Köszöntöm
körzeti megbízottainkat, valamint Füzi Zoltán urat, az Abai Polgárőr Egyesület vezetőjét.
Képviselőtársaim kézhez kapták a rendőrkapitányság beszámolóját Aba Nagyközség közrendjének
és közbiztonságának 2009. évi helyzetéről, valamint a nagyközségi polgárőrség 2009. évi
tevékenységéről.
Megkérem kapitány urat, illetve Füzi Zoltán urat, hogy néhány szóban egészítsék ki a tájékoztatót.
Dr. Csizek Tibor ezredes rendőrkapitány:
A beszámoló tartalmazza a megfelelő számszaki adatokat és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság
településre vonatkozó 2009. évi tevékenységét. Bizonyára Önök is tudják, hogy 2009. második
hónapjától sokkal jelentősebb közterületi megjelenésre volt szükség az ország egyes területein,
sajnos ebből Fejér megye sem maradhatott ki, Enying vonatkozásában. Lehetőségünk nyílt, hogy a
székesfehérvári kapitányság illetékességi területéhez tartozó 31 település közül azokon, amelyeket
mi veszélyeztetettnek minősítünk a település fertőzöttsége, illetve egyéb jellemzői okán – fokozott
jelenlétet biztosítsunk. A településen lakók észre is vehették, hogy a körzeti megbízottak is
jelentősebb számban voltak itt, a szolgálatot ellátó három rendőr létszámát plusz 1 fővel toldottuk
meg, és ezen kívül Székesfehérvárról biztosítottunk egyenruhás vagy nyomozó kollégákat, külön
kérésre vagy a fokozott veszélyhelyzet alapján. Tudjuk, hogy a szomszédos településekkel van
leginkább problémája Abának, nem a helyben lakók okozzák a fő gondot. Vélhetően egy tavalyi
elképzelésünk megvalósul idén, miszerint Sárszentmihály, Úrhida, Szabadbattyán, Tác, Csősz,
Soponya, Aba és Seregélyes rendőri munkájának összehangolásával egy dél-keleti „védelmi sávot”
hoznánk létre, úgy szerveznénk a szolgálatot ezzel a 15 fővel, nyilván szükség szerinti
megerősítésekkel, hogy a nap valamennyi szakában legyen bevethető rendőr ezeken a
településeken, állandóan, vagy időszakonként. Ennek kidolgozása folyik most, biztos, hogy nagy
segítséget jelent majd a lakosságnak.
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Füzi Zoltán, az Abai Polgárőr Egyesület vezetője:
Az Abai Polgárőr Egyesület nevében az együttműködési megállapodásnak megfelelően a
beszámolót megküldtem. Néhány számadatot szeretnék publikussá tenni az elmúlt egy év adataiból:
novemberben már elég nagy számokról tudtunk beszélni, amik az év hátralévő részében tovább
emelkedtek, 9.860 órát teljesített a 83 polgárőrünk, akiknek vizsgáztatása, képzése jelenleg is
folyik. Az egyesület költségeit fele részben fedezte az Önöktől kapott támogatás, további 750.000
Ft-ot más forrásból teremtettünk meg. Idén nagyobb bevételekkel számoltunk, már pályázatokat
nyertünk, és örömmel tudatom, hogy egyesületünk közhasznúvá válása befejeződött, a bírósági
végzést megkaptuk, úgyhogy 18 év után közfeladatot is ellátó közhasznú egyesületté váltunk. Így
továbbra is tudjuk vállalni az önkormányzat feladatkörébe tartozó részfeladatokat, továbbra is
együttműködni kívánunk a rendőrséggel. Az alkalmat megragadva, megkérem kapitány urat, hogy
támogassa a polgárőrséget abban, hogy egy zárt láncú URH-sáv el tudjon terjedni vidéken is, az
anyagi források ezt már lehetővé teszik. Támogatjuk a dél-keleti „védelmi sáv” programot.
E hét szombaton Soponyával közösen szomszédos települések munkájának összehangolására
polgárőr találkozót szervezünk, tehát az itteni eredmények túlmutatnak a település határain. Sajnos
január közepéig, végéig egy erős erőszakhullámot tapasztalhattunk, de büszkén mondhatom, hogy a
polgárőrök véleménye és a hozzánk érkező bejelentések alapján az elmúlt 3 hónapban jelentősen
javult a helyzet. Ahhoz, hogy ezt a tendenciát fenn tudjuk tartani, kérem a testület további
támogatását.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A rendőrségi beszámolóval kapcsolatban kérdezem, hogy az eredményességi mutatóromlás
alapvetően a javak elleni bűncselekmények számának növekedésével függ össze?
Dr. Csizek Tibor ezredes rendőrkapitány:
Fogalmazzunk így.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Mivel ez az, ami aránylag nagymértékben nőtt, valószínűleg sajnálatosan ezért romlott az
eredményességi mutató.
Dr. Csizek Tibor ezredes rendőrkapitány:
Ez egy elég összetett dolog, egy településen bűncselekményt nyomozhatnak körzeti megbízottak, a
bűnügyi, a nyomozó és a közlekedésrendészeti osztály is, a bűncselekmény jellegétől függően.
Nyilván nem lehet mindig ugyanazon a szinten tartani az eredményességet, Abán most csökkent, de
a székesfehérvári kapitányságon az utóbbi évek legjelentősebb emelkedése volt tapasztalható, annak
ellenére, hogy a bűncselekmények száma némileg nőtt.
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Németh László képviselő:
Nagyon részletes beszámolót kaptunk mind a rendőrségtől, mind a polgárőrségtől, és örülünk, hogy
az utóbbi 3 hónapban javult a helyzet a faluban, reméljük, hogy továbbra is így marad. Javaslom a
testületnek a polgárőrség további támogatását. Kapitány úrtól kérdezem, hogy január 1-től
megszületett az új póker törvény, itt a faluban is sokan pókereznek, mire számíthatnak rendőrségi
szempontból? Szigorúan büntetik a pókerezőket?

Dr. Csizek Tibor ezredes rendőrkapitány:
Írásban, 15 napon belül tájékoztatni fogom Önöket erről.
Csép Györgyné alpolgármester:
Füzi Zoltán úrtól kérdezem, mi a tapasztalata a Szomszédok Egymásért Mozgalommal
kapcsolatban. Én nagyon üdvözítőnek találom, csak sajnos néhány utcában nagyon kevés az, aki
egész nap otthon tartózkodik, és figyelni tud.
Füzi Zoltán, az Abai Polgárőr Egyesület vezetője:
A polgárőrség régi vágya, hogy ki tudja építeni a SZEM-et, de ha azt mondom, hogy kiépítettük a
„fül-mozgalmat”, akkor sem hazudok, hiszen egyre több információ jut el hozzánk a lakók
tudomására jutott eseményekkel kapcsolatban. Nagyon jól bevált az ügyeleti mobiltelefon
használata, rengeteg bejelentés érkezik, bár ma már szerencsére kevesebb. A SZEM lényegét úgy
próbáljuk megoldani, hogy a közelben lakó polgárőrnek szóljanak. Lenne még mit javítani, de egyre
több a SZEM a faluban.
Simon László:
Van döntés a 20.000 Ft-os megélhetési bűnözés lejjebb szorítására? Van olyan idős asszony, akinek
ha ellopják 1 tyúkját, az is nagyon nagy kárt okoz számára.
A rendőrségnek meg kellene adni azt a jogot, hogy bőrszíntől és autó típustól függetlenül autókat
megállítson, igazoltassa és vele szemben el tudjon járni, mert azt halljuk, hogy igen elharapózott ez,
lassan megverik a rendőröket is, érvényt kell szerezni annak, hogy a rendvédelmi szerveknek meg
legyenek azok a jogosítványai, amikkel vissza tudják tartani ezeket az úriembereket.
Dr. Csizek Tibor ezredes rendőrkapitány:
Mindkettő a törvényeken múlik, a Btk-t, illetve a rendőrségi törvényt kell módosítani hozzá.
Szabályozva van, hogy mi számít szabálysértésnek és mi vétségnek, ezzel nem tudunk mit kezdeni.
Ugyancsak azzal sem, hogy milyen joga van egy intézkedő rendőrnek fellépni az állampolgárral
vagy bűnelkövetővel szemben, nyilván az írott jog alapján kell eljárnunk.
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Kossa Lajos polgármester:
Múlt év végén és az idei év elején nagyon sok és súlyos bűncselekmény történt településünkön,
amely nagyon komoly problémát jelentett valamennyi abai számára. Akkor elmondtam,
megkeresem rendőrkapitány urat és a polgárőrség vezetőjét is, hogy megoldást keressünk a
bűncselekmények visszaszorítására. Nagyon örülök, hogy sikerült megtalálni azokat a
megoldásokat, amelyek remélhetőleg a következő időszakban is hasonló eredményeket fognak
mutatni, mint az elmúlt hónapokban, mert valamennyien vissza tudjuk igazolni, hogy a közrend,
közbiztonság azóta jelentősen javult településünkön.
Kapitány úrnak szeretném megköszönni, hogy a megbeszélés óta fokozott rendőri jelenlétet biztosít
fehérvári rendőrök bevonásával, és köszönöm a polgárőrségnek is, hogy hasonló módon vesznek
részt a közrend, közbiztonság területén, és a település közösségi életében.
Javaslom, hogy a beszámolók elfogadása mellett ezt a köszönetet határozatban is fejezzük ki, és
kérjük meg kapitány urat, hogy a továbbiakban is biztosítsa a fokozott rendőri jelenlétet
településünkön.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, mely szerint a képviselő-testület elfogadja a község
közrendjének és közbiztonságának 2009. évi helyzetéről szóló rendőrkapitányi beszámolót, egyben
köszönetét fejezi ki rendőrkapitány úrnak a fokozott rendőri jelenlét biztosításáért, és kéri, hogy ezt
a továbbiakban is biztosítsa településünkön, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
58/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a község közrendjének és közbiztonságának 2009. évi
helyzetéről szóló rendőrkapitányi beszámolót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a fokozott
rendőri jelenlét biztosításáért, és kéri, hogy ezt a továbbiakban is biztosítsák a településen.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, mely szerint az Abai Polgárőr Egyesület 2009. évi
beszámolóját elfogadja, egyben a testület köszönetét fejezi ki a polgárőrség vezetőjének, tagjainak a
község közbiztonságáért végzett önkéntes munkáért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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59/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Polgárőr Egyesület 2009. évi beszámolóját elfogadja
és köszönetét fejezi ki a Polgárőrség vezetőjének, tagjainak a közösség közbiztonságáért végzett
önkéntes munkáért.

2) Részvételi demokrácia elképzelés megvalósítása - vázlatos feladatlista
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Varga Csabát, a Stratégiakutató Intézet vezetőjét, Sali Róbertet, az Atigris
Zrt. vezetőhelyettesét, valamint Nyiredi Zsoltot, az Atigris Zrt. munkatársát.
Az előterjesztés előzményeiről szeretnék tájékoztatást adni. Valószínűleg sokan ismerik Nyiredi
Zsoltot, aki korábban abai lakos volt. Ő mesélt arról, hogy cégük vezetőjével közösen
gondolkodnak egy olyan mintafejlesztés megvalósításában, amely az önkormányzatok számára is
előnyös lehet. Így született meg az az együttműködési megállapodás-tervezet, amelyet most a
képviselő-testület elé terjesztünk. Megkérem Sali Róbertet, illetve Varga Csabát, hogy ennek
lényegét ismertessék.
Sali Róbert, az Atigris Zrt. vezetőhelyettese:
Vállaljuk, hogy azoknak az államigazgatási projekteknek a kapcsán, amelyekben részt vettünk, a
megszerzett tapasztalatot hasznosítjuk a felajánlott informatikai rendszer fejlesztése során, amely
egy keretet tudna képezni a részvételi demokrácia elindításában.
Az elképzelés megvalósítását 3 fázisban szeretnénk megoldani. Az első fázis megteremti ennek a
rendszernek a kereteit, azok az abai polgárok, akik rendelkeznek Ügyfélkapu hozzáféréssel, őket
tudnánk az Ügyfélkapun keresztül az e-demokrácia portálra ráterelni. Tehát használnák azokat a
szolgáltatásokat, amelyeket az okmányiroda kínál, azonosítanák magukat az Ügyfélkapun, és
onnantól kezdve tudnának az ún. első körös utcaközösségi portál feladataiban részt venni. Úgy
tudom, léteznek az utcaközösségek, mindegyiknek megvan a képviselője, megvan a maga feladata,
folyamatos kommunikáció folyik a képviselő-testülettel és Aba vezetésével arról, hogy hogyan
tudják a települést élhetőbbé tenni. Szeretnénk beindítani a szavazás lehetőségét Ügyfélkapuintegráltan, de adnánk lehetőséget anonim szavazásra is. Ez egy jó lehetőség, hogy a lakosok
otthonról tudjanak szavazni, feladatokat vállalni. Még az első fázisban szeretnénk egy
önkormányzati dokumentumtárat létrehozni, amelyből az ügyfelek letölthetnének minden, az
önkormányzattal való kommunikációhoz szükséges dokumentumot. Amikor ez már működőképes,
akkor kiterjeszthetjük a civil fórum, illetve a magisztrátus szintjére, a megfelelő jogosultságokkal,
amely már komolyabb fejlesztést jelent. Ezen kívül vállalnánk, hogy a civil egyetem anyagait
adatbázisba szerkesztjük és elérhetővé tesszük a felhasználók számára. Amikor már ez is
működőképes, akkor továbbléphetünk olyan szolgáltatások felé, amelyekkel idecsábíthatunk több
felhasználót, például komoly lehetőségek vannak az elektronikus egészségügy területén. Sok
embernek segítséget jelentene, ha ezen a portálon keresztül előre meg tudná rendelni a gyógyszereit
a patikából, be tudna jelentkezni orvosi rendelésre, előre jelezhetné a rendszer, ha vérvételre,
cukormérésre kell mennie, ugyanígy vízóra-, gázóra-állást is interneten keresztül bejelenthetnék.
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Hozzáteszem, ezekhez pályázni kell, és a különböző szolgáltatókkal is meg kell állapodni, például,
ha valaki ezen az eszközön keresztül diktálja be a vízóraállást, akkor 5-10 Ft kedvezményt kapjon a
vízdíjból.
Tapasztaltak vagyunk az ilyen rendszerek létrehozásában, az eddigi legnagyobb államigazgatási
fejlesztésünk: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs szolgálatánál az
elektronikus cégbeszámolókat az általunk kifejlesztett rendszeren keresztül küldik.
Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet vezetője:
Mindig történik valami előrelépés, most újabb fordulóponthoz érkeztünk, amely lökést adhat az új
demokrácia-modell valóra válásának Abán. Nagyra tartom, hogy az Atigris Zrt. gyakorlatilag
ingyen vállalta, hogy elkészíti a projekt informatikai hátterét. Az Európai Unióban 10-12 éve
működik a településeken az e-demokrácia, beleértve a helyi e-népszavazást, ez a lehetőség most
Abán is megnyílik, a következő 4-5 évben ennek óriási lehetősége lesz. Külön érdekesség, hogy
ebben Aba megint első lehet.
Minden régióban megindult a regionális ASP-knek a létrehozása, ebben a régióban ezt a projektet
Székesfehérvár nyerte el, ő lesz minden szinten az e-közigazgatásnak a szakmai, informatikai
szolgáltatási központja. Velük egyeztetve nagyon valószínűnek látszik, hogy ez az abai modell
mehet tovább az egész Közép-dunántúli Régióban, de legalábbis Fejér megyében.
Egy ilyenfajta e-demokrácia modell elterjesztése mindenféle szempontból előnyöket hozhat
Abának, presztizsét növelheti. A SKI sem kér a befektetett munkáért honoráriumot, és remélem az
együttműködésünk eredményekét 3-4 hónapon belül az első lépcső elkészülhet.
Kossa Lajos polgármester:
Ez a kezdeményezés is jól példázza, hogyan születhetnek jó dolgok. Az egész egy beszélgetésből
indult el, én valahol így képzelem el, hogy egy közösséget hogyan tudnak támogatni helyi és külső
emberek, mindenkitől kérem, hogy becsüljük meg a kezünkben lévő értékeket, az Abai Társadalmi
Szerződést, az Abai Magisztrátust. Aba néhány évvel ezelőtt egy eddig járatlan úton indult el,
tanulságokkal teli az elmúlt időszak, de talán nem véletlen, hogy kívülről kapunk olyan
megerősítéseket, amelyek bennünk is erősítik a hitet, hogy érdemes ezen az úton továbbmenni.
Érdekünk, hogy ezt a kezdeményezést sikerre vigyük, fontos feladatunk, hogy azt a struktúrát,
amelyet saját erőből a mi közösségi életünkre szabva kialakítottunk, egyre láthatóbb módon tudjuk
működtetni. Az Atigris Zrt. és az SKI felajánlott segítsége ennek nagyon fontos része.
Nagyon szerencsés egybeesés, hogy Székesfehérvár felhívására önkormányzatunk tavaly
csatlakozott ahhoz az Európai Uniós pályázathoz, amelynek gesztora és regionális központja
Székesfehérvár lesz, így az e-közigazgatás lehetőségét önrész nélkül fogják számunkra biztosítani.
A részvételi demokrácia portált már kialakítása során hozzá tudjuk igazítani az e-közigazgatási
szolgáltatásokhoz, tehát kiegészítik egymást. Sokan megkérdezhetik, hogy az Atigris Zrt-nek a
szimpátián túl milyen érdeke fűződik a portál kialakításához? Ahogy az anyagban is szerepel,
bízunk abban, hogy a portál sikeres lesz, modellként szolgálhat majd más önkormányzatok számára,
és a cég ellenszolgáltatás fejében fogja más önkormányzatoknak felajánlani. Ezzel párhuzamosan az
SKI által beadtuk pályázatunkat a részvételi demokrácia kialakítására több Fejér megyei
településen, ennek elbírálása hamarosan várható.
A Helyi Közösségek Világfa Szövetsége néven megalakult egy olyan fejlesztő társaság, amelynek
szakértők mellett több helyi önkormányzat is tagja Pest megyéből és az ország más pontjairól,
vagyis van érdeklődés a modell iránt. Erőssége, hogy bizonyos alapelveket fogalmaz meg, amelyek
mentén a közösségek megpróbálják a demokrácia értékeit továbbfejleszteni. Kérem a képviselő7

testületet, hogy támogassuk az együttműködést az Atigris Zrt-vel és az SKI-vel, és kérem a
magisztrátusi tagoktól, az internet használatának fontosságát hangsúlyozóktól, segítsenek abban,
hogy véleményüket elmondva a legoptimálisabb módon kerüljön megvalósításra az elképzelés.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, mely szerint a képviselő-testület az Atigris Zrt. által
készített, a részvételi demokrácia elképzelés valamint a részvételi demokrácia portál kialakítására
vonatkozó feladatlistát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a
következő határozatot hozta:
60/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Atigris Zrt. által készített, a részvételi demokrácia
elképzelés és portál kialakítására vonatkozó feladatlistát megtárgyalta és elfogadja.
Bor József Dezső képviselő az ülésre megérkezett.
3) Aba Nagyközség Hivatalos Honlapja Fórum Szabályzatának módosítása
Kossa Lajos polgármester:
A Fórum azzal a szándékkal jött létre annak idején, hogy lehetőséget biztosítson mindenkinek az
érintett témakörben a szabad vélemény nyilvánításhoz. A Fórum eddigi szabályzata a szándék
megvalósítását nem teszi lehetővé, mivel többen visszaélnek a Fórum adta jogokkal és
lehetőségekkel, nem tartják be a szabályzatot, ezáltal a normális párbeszédet is lehetetlenné teszik.
Szeretném, ha a Fórum megmaradna, és az abai demokrácia egyik nagyon fontos sarokköve lenne,
és azok is bekapcsolódnának, akik mások személyiségének és munkájának tiszteletben tartásával
kívánnak véleményt nyilvánítani.
A Fórum jelenlegi hatályos szabályzata lehetővé teszi, hogy nick nevek és álnevek mögé bújva
fejtsék ki véleményüket a hozzászólók. A vélemény nyilvánítóknak jogszabályban és a Fórum
szabályzatában foglalt kötelességei is vannak, néhányan viszont ezt nem tartják be. Ez a magatartás
már olyan szakaszba ért, amely szükségessé teszi a képviselő-testület lépését a jogszabálysértés
megszüntetése érdekében, de nem oly módon, hogy a jóhiszemű hozzászólók számára is
megszüntetjük a lehetőséget.
A Fórum moderátora többször jelezte felém, hogy néhány fórumozó nem teljesíti regisztrációs
kötelességét. Aki regisztrálja magát és véleményt nyilvánít, azonosíthatónak kell lennie, ugyanis a
személyiségi jogok megsértése esetén biztosítani kell a sértettek számára a jogorvoslat lehetőségét.
Több olyan fórumozó van Abán, aki ezzel visszaél, ezért szükségesnek tartom, hogy ezzel a testület
foglalkozzon. A moderátor a következő jelentést küldte nekem:
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„Az aba.hu fórummal kapcsolatban már többször tájékoztattam Önt, hogy az idei év elejétől több
olyan regisztrációt kezdeményeztek, ahol nem adtak meg valós e-mail címet, és az adminisztrátor
leveleire nem érkezett visszaigazolás. A fórum szabályzat szerint, ha kiderül, hogy a megadott email cím nem használható, például az arra küldött moderátori levélre nem érkezik válasz, a
regisztrált felhasználó törlésre kerül. Az aba.hu szabályosan és a törvényeknek megfelelően rögzíti
minden egyes hozzászóló IP-címét és a regisztrációkor megadott e-mail címét. Gyakoriak voltak a
párhuzamos regisztrációk, amelyek esetében egy felhasználó több regisztrációt kezdeményezett
egyszerre, és használta is azokat különböző nick név megadásával. Többszöri felszólításra sem
szűntek meg ezek a kezdeményezések. A moderátori levelekre nem kaptam választ, mert a
regisztrációkor vagy nem adtak meg valós e-mail címet, vagy a regisztráció elfogadása után
megszüntették e-mail címüket. Többször kerültek fel linkek, amelyek olyan oldalakra vezettek, ahol
Aba Nagyközséget megalázva, durva kritikákkal jellemezték. Ezek a hozzászólások az
adminisztrátori felszólításokra sem szűntek meg.
Miavecz Jenő: A számítógépes hálózatok etikai problémái – Lehet-e szabályozni az internetet? c.
tanulmányát megküldtem képviselőtársaimnak. Ebből is kiderül, hogy ez a jelenség nem csak abai
probléma.
A decemberi, Füzi Zoltánnal folytatott vitám egyik fontos sarokköve az volt, hogy ő a sajtó- és
véleményszabadságot hangsúlyozta, mint a Fórum egyik fontos alapelvét, én a mások tiszteletét,
személyiségének, munkájának tiszteletben tartását is fontosnak tartom, és e kettőnek az összhangját
kell megteremtenünk.
Miavecz Jenő tanulmányában erre a törekvésre találunk fontos mondatokat és ebben jogszabályokra
is hivatkoznak, amelyeket nekünk is és a fórumozóknak is figyelembe kell venniük. „A
sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére
való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak
sérelmével. ... A moderátorok tévedhetnek, de céljuk, hogy a Fórum megmaradjon a szabad
kommunikáció egyik lehetőségének, eszközének – anélkül, hogy ezzel a szabadsággal bárki
visszaélne. .... Miután eldöntöttük, hogy ezek után, mely név alatt hozunk létre új személyiséget,
elküldjük ezt a nevet a fórum szerkesztőségébe, ahonnan jelszavat küldenek számunkra, ami szintén
elengedhetetlen feltétele a csatlakozásunknak. Ezzel egyidejűleg kapunk egy levelet, amiben jó
tanácsokat kapunk.”
Ez is mutatja, hogy nemcsak az abai fórum szabályai ezek, hanem valamennyi magyarországi
hivatalos fórumé.
Egy másik fórumból idézek, először itt is a sajtótörvényből vett idézetet olvashatjuk: „A
sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére
való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak
sérelmével. A Fórumok használata nem jog, hanem a Tulajdonos által biztosított lehetőség.”
Melyek azok a cselekmények, amelyek egy Fórumot ellehetetlenítenek? Jól látszik majd a
felolvasandó részből, hogy azok, akik az abai Fórumot tönkre akarják tenni, hasonló eszközökkel
élnek:
„Tudatos provokálás, illetve esetismétlődés: a Fórumok ugyanis azért jöttek létre, hogy az ott
beszélgetők megosszák egymással véleményeiket, hogy vitatkozzanak, és nem azért, hogy ki-ki a
saját monológját elmondja vagy ez esetben leírja. Tartalmi rombolásnak minősül a kulturált,
folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív, vagy ofttopic
hozzá- vagy beszólások. A moderátorok azokat a bejegyzéseket is kiveszik, amelyek mások
szólásszabadságának csorbítására alkalmasak, amelyek tartalma bárkinek valós vagy virtuális
fenyegetése, személyeskedés, rágalmazás, emberi méltóság és jó hírnév megsértése, a vitapartner
személyes lejáratása, durva szidalmazása, a hozzátartozók tisztességtelen emlegetése, alpári
hangnem. Ezek ugyanis személyhez fűződő jogot sértenek. A pornográf és jó ízlést sértő képek,
szövegek, tiltott jelképek, nemzetek nemzeti jelképeit szidalmazó, gyalázó, kegyeletsértő,
gyűlöletkeltő hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén törlésre
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kerülnek. Aki ezeket a tényállásokat megvalósítja, a Büntető törvénykönyv szerint is
bűncselekményt követ el.” Van olyan is, hogy a nick időszakos letiltása idején nick hamisítást követ
el, vagy ha provokatív nickkel jelentkezik.
Jogi szabályozások is vonatkoznak a Fórumokra is, a következő szóba jöhető bűncselekmények
elkövetése történhet meg, amely Btk-ba ütközik: -rágalmazás: aki valakiről más előtt a becsület
csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést
használ -minősített eset a nagy nyilvánosság előtti tett, -becsületsértés: az előzőeken túl a sértett
munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével
összefüggésben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen jellegű
cselekményt követ el, -közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés: aki nagy nyilvánosság előtt olyan
valótlan tényt, vagy való tényt olyan módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas a
köznyugalom megzavarására, -közveszéllyel fenyegetés. A Ptk esetében: -személyhez fűződő jogok
sérelme: a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük
vagy felekezetük szerint, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. Jó hírnév sérelme:
ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis
színben tüntet fel.
A tanulmányból kiderül, hogy Abán a Fórumot felhasználva többen folyamatosan a Btk-ba és a Ptkba ütköző cselekményeket valósítanak meg. Most is azt vallom, hogy a közéletben
tevékenykedőknek természetesen a kritikát el kell viselni. Ahogy a Fórum Szabályzatból is látszik,
a moderátor már rég letilthatta volna azokat a fórumozókat, akikre mindjárt név szerint is kitérek természetesen nick név szerint. Ez nem történt meg, fontosnak tartottam, hogy jelenjenek meg ezek
a vélemények is. Tehát vannak olyan fórumozók, akik minden jogszabályt megsértve hamis név
alatt regisztráltak, több nick név alatt próbáltak meg beírni a Fórumba, miután rájöttek arra, hogy ez
nem működik, mert a gép automatikusan letiltja az egy IP-címről érkező több nick nevet, sajnos egy
olyan gyakorlat ütötte fel a fejét az abai Fórumon, hogy hamis IP-címet, hamis e-mail címet adnak
meg fórumozók, elérhetetlenek, és fennáll annak a gyanúja is, hogy esetleg egy személy több nick
név alatt jelenik meg.
Írásban a Fórumon keresztül valamennyi fórumozót meghívtam az ülésre, az alábbi fórumozókat
név szerint is: blackmouse2, külsős, Adri, Új abai Gábor, balazsyb és carbon79. Azért őket, mert ők
azok, akik hamis e-mail és IP-címekről juttatják el a Btk-ba és a Ptk-ba ütköző véleményüket a
Fórumba. Emellett még egy hasonlóság van köztük, valamennyien úgy jelentkeznek be, hogy ők az
abai demokrácia letéteményesei és védelmezői, és ezek után elkezdik pocskondiázni az abai
képviselő-testületet, embereket, közösséget. Decemberben próbáltam már blackmouse2-vel a
kontaktust felvenni, meghívtam a testületi ülésre, nem jött el, vagy nem fedte fel magát. Nemrég ő
és külsős ismét elkezdtek a polgármesternek kérdéseket feltenni, tisztelettel meghívtam őket a
következő ülésre, mire blackmouse2 megígérte, hogy itt lesz. Miután a Fórumra feltettem a
meghívót, valamennyien lemondták a lehetőséget.
Tisztességtelen magatartással állunk szemben, ezek az emberek nem fedik fel magukat, ez már a
demokrácia egy fokmérője. Kérdés az, hogy ezek az emberek valójában kikért is vannak. A
közösségért biztosan nem, mert valamennyi hozzászólásuk arról szól, hogyan romboljuk azt a
közösségi szövetet, amelyet nagy erőfeszítésekkel és komoly munkával hoztunk létre az elmúlt 20
évben.
Természetesen az, hogy nick név alatt szerepel valaki, ma már az internet világában elfogadott,
ezáltal egy új személyiséget ölt magára, nem ütközik azokba a korlátokba, hogy őt ismerik, tudják,
hogy ki van a vélemény mögött. Azonban minden Fórumon szabály az, hogy mindenkinek be kell
jelentkeznie, és valamilyen formában a felelősséget fel kell vállalnia az adott véleményéért, itt ez
nem történik meg.
Az általuk feltett véleményekért a képviselő-testület előtt is felelősséget kell vállalniuk.
Szembeötlő, hogy blackmouse2, külsős és Adri véleménye nagyon hasonló stílusban íródik, és
olyan ember írja őket, aki olyan belső információkkal rendelkezik, amelyekről a közvélemény nem
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tudhat.
Március 16-án elindult egy komoly vita Gottlóz Tibor és köztem a Fórumon, akkor én többször
reagáltam Tibor felvetéseire a március 15-i ünnepség kapcsán.
Horváth István képviselő feláll és elindul kifelé a teremből.
Kossa Lajos polgármester:
Horváth István képviselőtársamat megkérem, ne menjen ki a teremből.
Horváth István képviselő:
Pisilnem azért csak szabad.
Kossa Lajos polgármester:
Akkor szünetet rendelek el, mert fontosnak tartom, hogy képviselőtársam is bent legyen a teremben,
amikor ezt elmondom.
A polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
Kossa Lajos polgármester:
Ifj. Gottlóz Tiborral több menetben véleményt cseréltünk a Fórumon, amely megmutatta a Fórum
igazi szerepét, ugyanis mindössze 2 nap alatt egyetértésre jutottunk bizonyos kérdésekben.
2010. március 21-én jelent meg külsős a Fórumon, és a következő „értelmes” kérdést tette fel a
polgármesternek: Tisztelt Fórumozók! Biztos vagyok benne, hogy a választópolgárokért, a
településért a tisztelt polgármester úr is sok mindent megtesz, sok mindenre képes, de azt még sem
értem, hogyan képes egyszerre a testületi ülésen részt venni és ugyanabban az időpontban a
Fórumon válaszolni. Persze lehet, hogy én vagyok képzetlen, de kíváncsi lennék a magyarázatra.
Üdv. Egy külsős.
Majd még alpáribb stílusban március 30-án: Tisztelt Polgármester Úr! Azért továbbra is
reménykedem válaszában, esetleg a szabadság-megváltás jutalomból kikerülő sör mellett. Üdv. Egy
érdeklődő külsős.
Természetesen blackmouse2 is bekapcsolódott: bizonyára polgármester úrnak négerek írják a
válaszait.
Most megadom a választ a Fórumozóknak, illetve Rajkó Józsefnek, - hozzátéve, hogy nem értem,
ilyen értelmetlen dolgok miért kerülhetnek fel a Fórumra: Én írom a válaszaimat, a következő
módon, kézzel, amelyet a titkárnő begépel, ezt átküldi a rendszergazdának, és ő felteszi a Fórumra.
Az az ominózus vélemény, - amelyre külsős reagál - 2010. március 16-án 16.56-kor került fel a
Fórumra, ezzel kapcsolatban írja külsős: hogy vehet részt polgármester úr testületi ülésen és közben
a Fórumon válaszol. Valóban ezen a napon 16.30-tól itt voltak a képviselők ebben a teremben, de
nem hivatalos testületi ülést tartottunk, erre meghívót sem küldtünk ki. Tehát külsős és blackmouse2
mondatai arról árulkodnak, hogy itt ül közöttünk és remélem lesz olyan bátor, hogy felvállalja tettét.
Ez a testület belső ügye lesz, és bízom abban, hogy a közösség számára tanulságként ki fog derülni,
hogy ki nem játszott tiszta lapokkal. A technikai jelek arra utalnak, lehet, hogy nem is 2-3
személlyel állunk szemben, hanem eggyel, 3 álnév alatt.
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Mindezt azért mondtam el, mert nem szeretném, ha a képviselő-testület abba a hírbe keveredne,
hogy cenzúrázni akarja, illetve meg akarja szüntetni a honlapot, mi azt szeretnénk, hogy a
tisztességesen fórumozók a jövőben élni tudjanak ezzel a lehetőséggel és ezért a következő
módosítást javasoljuk: csak saját névvel lehessen megjelentetni véleményt a Fórumon.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Számomra az derült ki, hogy a probléma egyrészt abból ered, hogy a szabályzatot a moderátor nem
tartotta be. Le kellett volna tiltania azokat a véleményeket, amelyek a szabályzatba ütköztek.
Egyetértek abban, hogy valós e-mail cím és személyes adatok megadása, és a fórumozók megfelelő
keretek között történő ellenőrzése mellett lehessen a Fórumon megjelenni. Viszont a nick név tiltása
nem fogja a probléma megoldását jelenteni.
Véleményem szerint ebben az új szabályzatban is vannak módosításra szoruló dolgok, például a
moderátori szankciók: törlésre kerül, ha egy IP-címről több névre regisztrál és ezeket párhuzamosan
használják. Ez azt jelenti, hogy egy családban, egy számítógépről 2 ember nem tud a Fórumba
regisztrálni?
Incze Csaba moderátor:
Regisztrálni tud, csak beírni nem. Ezt akarja megszüntetni a rendszer, tehát ha egy családban
például öten akarják használni, akkor ezt jelzi és nem lesz letiltva.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ez jó megoldás lenne. A másik dolog, hogy egyszerre 10 fórumtéma megengedett. Erre szükség
van? El kellene gondolkodni a topic indítás szabályozásán is, mert vannak olyan témák, ahol fontos,
hogy tényleg csak az illetékes válaszolhasson rá.
Incze Csaba moderátor:
Az aba.hu-t is üzemeltető Localinfohoz több megkeresés érkezett önkormányzatoktól, hogy
szeretnék megszüntetni az ilyen esetek miatt honlapjukon a Fórumot. Abán megpróbálunk más
megoldást találni.
A háttérben én sok mindent látok, például, hogyan játszadoznak az IP-címekkel. A másik fontos
dolog, hogy olyan linkeket illesztenek be, ahol Abát becsmérlik. Ezt próbáltam megszüntetni,
visszaszorítani, amiért kaptam negatív reagálásokat, különösen Rajkó Józseftől.
A polgármester úr kérésének megfelelően nem töröltem azokat a fórumozókat és véleményeket,
amelyek megsértették a szabályzatot, de jeleztem a szabálytalanságokat.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Igen, sokan úgy értelmezik a nyilvánosságot, hogy mindenhez jogom van, de ez kötelezettségekkel
is együtt járna, például a név vállalásával. Azok, akik nick néven, de saját nevüket is feltüntetve
fórumoztak, sokkal kulturáltabban fogalmazták meg véleményüket. Tehát alapvetően a nick névvel
nincs bajom, ha ez az ellenőrzés működne, akkor eleget tennénk a jogszabályi kötelezettségünknek,
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bár olyan rendszer úgysem lehetséges, amit idővel ne játszanának ki.
Kossa Lajos polgármester:
Alapvetően nekem sem a nick névvel van gondom, és ha blackmouse2-vel szemben rendőrségi
feljelentést teszünk, akkor nagy valószínűséggel meg fogjuk találni őt. Valóban, a nevük
vállalásával fórumozók közt kezdett kialakulni egy normális párbeszéd, még ha nem is értek egyet
sok felvetéssel, de elindult valami, ez a 2-3 ember pedig tönkretette ezt.
Maradjon a nick neves megoldás, ha kiszűrhető, hogy valós e-mail címet és nevet adtak meg.
Fontos, hogy ezentúl, ha valaki regisztrálni akar, akkor előbb a moderátor vissza kell, hogy jelezzen
és csak utána kerülhet fel vélemény a Fórumra.
Németh László képviselő:
A moderátor pedig tartsa be a szabályzatot.
Kossa Lajos polgármester:
Ezek a vélemények arról szóltak, hogy Aba egy demokrácia-hiányos település, és ha ezeket egyből
letiltjuk, akkor nem az kapott volna hangsúlyt, hogy megszegték a szabályt, hanem, hogy ilyen
fontos véleményeknek nem adtunk teret.
Füzi Zoltán, az Abai Polgárőr Egyesület vezetője:
A közösségi polgárőr oldalon fejlesztünk hasonló Fórumos megoldást, és ott is bevett gyakorlat,
hogy előbb válaszlevelet küldünk, és csak utána teheti fel véleményét, sőt több felhasználói szint
van, és leellenőrizzük, hogy a személy valós-e vagy sem.
Ha valaki megszegi a szabályokat, akkor le kell tiltania a moderátornak, mindenféle magyarázat
nélkül, ha pedig személyiségi vagy egyéb jogot sért, akkor minden sértettnek megvan a lehetősége,
hogy jogorvoslattal éljen. Nem fenyegetni kell, hanem egyszer figyelmeztetni, és aztán letiltani,
vagy feljelentést tenni.
Vajon mennyire veszi komolyan akár a képviselő-testület, akár a köztisztviselő, hogy a Fórumon
megjelenő kérdésekre reagáljon, természetesen amennyiben kulturáltan teszik fel a kérdést.
Kíváncsi vagyok, ennek az újfajta elektronikus demokráciának a bevezetésével fogják-e használni,
élni fognak-e a Fórum adta lehetőséggel. Ha a jegyzőkönyvek felkerülnek, ha válaszokat kapnak az
emberek, akkor ezzel elébe lehet menni olyan dolognak, amelyek titokzatosnak tűnnek a
szemükben.
Kossa Lajos polgármester:
A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy egy hónapon belül valamennyi aktuális
jegyzőkönyv fent lesz a honlapon.
Véleményem szerint az utóbbi időben igenis elindult egy oda-vissza kommunikáció a Fórumon, és
erre van is igény, ez látszott a hozzászólásokból.
A normális fórum kommunikáció kialakítását blokkolják azok, akik olyan véleményeket tesznek fel,
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amelyek gyakorlatilag elveszik a kedvét azoknak, akik értelmesen szeretnének fórumozni.
Jónak tartom, hogy nem az önkormányzat találja ki a témaköröket, hanem a fórumozók
kezdeményezhetnek. Az a topic, amelyet bizonyos ideig nem használnak, automatikusan törlődik. A
hivatal is és mi valamennyien érdekeltek vagyunk egy értelmes párbeszédben.
Azért fontos, hogy a nyilvánosság előtt tárgyalunk erről, mert így egyértelmű lesz a közösség
számára is, hogy nem cenzúráról, nem a véleményszabadság csorbításáról van szó.
Azok, akik ezt tették, remélem bátorságot merítenek és kiállnak a közösség elé, és ha valamiben a
polgármester ma nem mondott igazat, kérjék ki maguknak és jelentsék fel.
Kasó László képviselő:
Egy ilyen hivatalos szabályzatban a tegeződő hangnem megengedhető?
Incze Csaba moderátor:
Általában igen.
Kasó László képviselő:
Stilisztikai szempontból egységesíteni kellene, magázó vagy leíró jellegben.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy az érdeklődők jöjjenek el a testületi ülésekre és akkor szemtől szemben fel tudják
tenni a kérdéseiket a képviselőknek és a polgármesternek is. Nagyon kevesen használják a Fórumot,
a közvélemény szempontjából nem tulajdonítok ezeknek a véleményeknek nagy jelentőséget.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
A Fórum Szabályzatával kapcsolatos módosító javaslatok a következők: a felhasználónév választás
marad a jelenleg hatályos Fórum szabályozás szerint, vagyis nick név választás lehetséges, a jó
tanácsok újoncok részére, illetve topic cím megválasztással kapcsolatban a tegező formát alakítsuk
át leíró formává. Aki ezen módosító javaslatokkal együtt egyetért a Fórum szabályzatával, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
61/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben csatolt „Aba Nagyközség Hivatalos
Honlapja Fórum Szabályzatának” tartalmát megtárgyalta és az elhangzott módosításokkal egységes
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szerkezetben jóváhagyja.
(A módosított szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4) „A közösséget Barátság istennő teremti” Aba – 2010 - A barátság és az összefogás
éve programok
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház vezetője:
Az idei év a Barátság és összefogás éve, rengeteg intézmény, egyesület vesz benne részt, és
ugyanolyan gazdag a programkínálat, mint tavaly. Januárban Újévi gálát, februárban a Kultúr-napját
tartottuk, amikor átadtuk az Abai Kultúráért és Közösségért díjat, az idei évben először a
magisztrátus véleményét is kikérve. Márciusban Szállj, szállj sólyom szárnyán címmel, 75 éves az
abai labdarúgás, az abai foci ünnepe zajlott a Kultúr Közösségi Házban, ahol felvonultak az abai
futballcsapatok, benne a női csapattal. Március 15-én ünnepeltük az 5 éves Abai Társadalmi
Szerződést, és megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről is, ezt a
műsort az Abai Gimnázium és Kollégium tanulói adták. Tanka Csaba és Tanka Zsuzsa jóvoltából az
Aba Közalapítvány és az Aba Sámuel Általános Iskola közreműködésével megemlékeztünk Tanka
János születésének 102. évfordulójáról egy helyesírási és egy versmondó versennyel. Az áprilisi
programok között kiemelkedő volt a Tavaszköszöntő gála, ez a Hétszínvirág óvoda ünnepe volt,
amelyet először tavaly rendeztek meg, szintén ebben a hónapban volt a Költészet napi
megemlékezés, amelyen aktív szerepel vállalt a nyugdíjas klub, illetve az Idősek otthonában is
tartottak ilyen megemlékezést, az Aba Sámuel Általános Iskola tanulóinak pedig Sajtos József
soponyai költő tartott előadást a Fejér megyei költők és írók munkásságáról. Ebben a hónapban volt
az Önkéntes Fiatalok Napja is, az idén először. Május 1-jén a hagyományos magisztrátus napi
programok zajlottak, szép számmal vettek részt benne a település lakói, változatos programokkal
készültünk. Májusban kerül megrendezésre az Aba Sámuel Általános Iskola hagyományos ünnepe,
az Aba Sámuel Napok, amelyet az idén a TÁMOP-pályázat keretében szervezünk meg Középkori
vigasság címmel, melyre mindenkit szeretettel várunk. Május 23-án Pünkösdi vigasságot tartunk,
ennek megszervezésében a Tündértanya gyermekház, a Hétszínvirág óvoda, az Aba Sámuel
Általános Iskola és a Sárvíz Művészeti Alapiskola is szerepet vállalt, ekkor kerül sor a májusfa
kitáncolására, a hónap végén pedig az óvodai ballagás lesz. A római katolikus egyház
szervezésében tartjuk az abai Búcsút a templomkertben, amely tavaly is nagy sikert aratott.
Júniusban lesz az iskolai ballagás, testvértelepüléseink közül Langhennersdorf fog ellátogatni
Abára, illetve a Kultúr Közösségi Házban működő tánccsoportok bemutatóját is megtekinthetik.
Megszervezésre kerül egy ingyenes napközis tábor, amelyben tavaly 25 kisgyermek vett részt.
Júliusban a futball világbajnokság lázában fog égni a világ is, Abán az abai foci ünnepét rendezzük
meg, és a VB-döntőt a Zenepavilonnál egy kivetítőn nézheti meg a lakosság. Ellátogat hozzánk a
Kultúr Express nemzetközi néptáncfesztivál, a világ több országából vonattal érkeznek
néptánccsoportok, akik több országban megállnak műsort adni, Abán július 18-án kerül erre sor.
Augusztusban az államalapításra és Szent István királyra emlékezünk, és Bodakajtoron a
hagyományos Bodakajtori Nap kerül megrendezésre, szeptemberben pedig, ha a képviselő-testület
elfogadja, megrendezésre kerül az Aba-napok. A Fórumon azért nem válaszoltam arra a kérdésre,
hogy mikor kerül megrendezésre, mert ennek időpontját nem én döntöm el, talán ma sor kerül
ennek véglegesítésére is. Októberben idősek napi rendezvényt, illetve szüreti felvonulást tartunk,
megemlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc abai és országos eseményeiről. November
és december az adventi készülődés jegyében zajlik, a jól bevált gyakorlat szerint különböző
intézmények és egyesületek elvállalták, hogy megszerveznek egy-egy vasárnapot, idén is erre
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kértem őket.
A Tanka János Nagyközségi Könyvtár szakmai fejlesztésre 17 millió Ft-ot nyert pályázaton, ebből
az integrált könyvtári rendszer kiépítésére, illetve anyagvásárlásra van lehetőségünk, ezáltal minden
hónap első és harmadik szombatján ingyenes kézműves foglalkozásra várjuk a gyerekeket. Havi 2
könyvtári órát tartunk az általános iskolásoknak és a gimnázium tanulóinak, valamint különböző
előadásokkal várjuk a lakosságot. Múlt december óta zajlik egy hagyományos gyógynövény
ismereti és egészségvédelmi előadás kéthetente kedden, május végéig elméleti oktatás, azt követően
pedig terepgyakorlatok lesznek.
Kossa Lajos polgármester:
Szerepelnek a programok között testvér települési kapcsolatainkkal összefüggő rendezvények,
amelyek jelentős mértékben erősítik a barátság jellegét ennek az évnek. Langhennersdorfiak jönnek
június elején Abára, néptáncosaink, a fiatalok és a gimnazisták ezen a hétvégén szerepelnek a
Szamosújvári Nemzetközi Néptáncfesztiválon, június 25-27. között a fúvósok vesznek részt a
lengyelországi Zwierzynieci Nemzetközi Fúvósfesztiválon, június 11-13.-a között tartják a
Szamosújvári Napokat, amelyre szintén hivatalosak vagyunk. Július 10-én lesz a Tallósi Nap,
augusztus 6-8 között a Borszéki Napok, október 15-17. között jönnek az ebergötzeniek és
holzerodeiek Abára, tehát nagyon sűrű programok elé nézünk e tekintetben is. Több okból javaslom,
hogy az Aba Napokat szeptember 3-5. között rendezzük meg. Tavaly úgy döntött a képviselőtestület, hogy a hagyományos pünkösd utáni hétvégét visszaadjuk a katolikus egyháznak, mivel a
Búcsú egy katolikus ünnep, szeretnénk ezt a hagyományt feléleszteni, erősíteni az ünnep egyházi
jellegét. Tavaly már ennek jegyében került megrendezésre a katolikus templomkertben, pünkösd
utáni hétvégén a Búcsú, az Aba Napokat tavaly június végén rendeztük meg, többek véleménye
szerint nem a legszerencsésebb időpontban. Tehát nincs meg még az az új időpont, amelyre azt
mondhatnánk, hogy hagyományosan ekkor rendezzük meg az Aba Napokat, viszont idén több
szempontból célszerűnek tűnik a szeptember 3-5.-i hétvége, egyrészt június-júliusban önmagában is
komoly programokat kell lebonyolítanunk, például július 18-án 8 ország néptánccsoportját kell
elhelyeznünk és a fellépésüket megszervezni.
Másrészt a művészeti alapiskola benyújtott egy pályázatot a TÁMOP keretében, melynek elbírálása
jelenleg van folyamatban. Ezen pályázat keretében komoly támogatást kaphatunk az Aba Napok
megrendezésére, és a következő hetekben-hónapokban lesz lehetőségünk további külső támogatás
megszerzésére is. Ezért is indokolt a szeptemberi időpont.
Emellett idén ünnepeljük az abai önkormányzat fennállásának 20. évfordulóját, amely fontos ünnep
a közösség életében, alkalmas arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt 20 év eredményeire,
küzdelmeire, és az Aba Napok ennek megfelelő keretet biztosíthatna.
A szervezésben részt vevőkkel, vendéglősökkel, búcsúsokkal, testvér településekkel egyeztettem a
szeptember 3-5-i időpontot, amely mindenki számára elfogadható.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a fenti indokok alapján az Aba Napok megrendezését 2010.
szeptember 3-5. közé tűzzük ki.
Belsőbárándon is komoly programok kerülnek megrendezésre idén, és kiemelném a Kultúr
Közösségi Házban zajló előadás sorozatot, Becse Ildikó és Sóspataki Ferenc szervezésében. Az
előadás mellett egy másik elképzelés megvalósításán is együtt dolgozunk Becse Ildikóval, amely
remélhetőleg néhány héten belül publikussá válik.
Mindenkit arra bíztatok, hogy vegyen részt ezeken a közösségi rendezvényeken, örülök, hogy idén
is ilyen gazdag kulturális közösségi program jellemzi Abát, mely méltó A barátság és összefogás
évéhez.
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Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta a javaslatot és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Tekintettel a német testvér települések látogatására, a szüreti felvonulás október 16-án kerül
megrendezésre, így ők is részt vehetnek rajta.
Farkas Károly képviselő:
Egyesületünk várja a langhennersdorfiakat, folynak az előkészületek, és a program megszervezése.
Elhelyezésükről a családok gondoskodnak. Kérem, hogy a testület képviseltesse magát a találkozón
és mivel anyagi erőforrásaink szűkösek, kérem az önkormányzat segítségét egy napi programjuk
finanszírozásával.
Németh László képviselő:
Többen megkerestek az Aba Napok időpontjával kapcsolatban, és nehezményezik, hogy ez az
iskolakezdés időpontjára esik.
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen ezzel tisztában vagyunk, de ma olyan időket élünk, hogy bármikor rendezzük is
meg, mindig anyagi problémát jelent. Egyet biztosan ígérhetek, olyan programokat szervezünk,
amelyek méltóak lesznek az eddigi Aba Napokhoz, és az ingyenes rendezvények lehetőséget
biztosítanak mindenki számára a részvételre.
Szemerei Józsefné képviselő:
A langhennersdorfi vendégek egy napos fogadásával, vendéglátásával kapcsolatban milyen
finanszírozásra gondolt képviselő úr? Aki vendéget vállal, az viseli a költségeket, és ők
viszonozzák, amikor oda mennek vendégségbe. Legfeljebb a külföldi vendégek vendéglátásával
kapcsolatban látom szükségesnek az önkormányzati finanszírozást.
Farkas Károly képviselő:
Négy napról van szó, mi is 4 napig vagyunk náluk, amit ők is zsebből fizetnek. Az egyesületnek kb.
600.000 Ft-jába fog kerülni, ezen felül kérünk 150.000 Ft-ot, mert pénteki napon szeretnénk elvinni
őket kirándulni, és erre kellene ez az összeg, de az összes többi költséget nyilvánvalóan a
vendéglátók vállalják. A két település között önkormányzati kapcsolat is van, a polgármesterük is
részt vesz a programon, ezért gondoltunk egy protokoll nap beiktatására.
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Szemerei Józsefné képviselő:
Ennek semmi akadálya.
Kossa Lajos polgármester:
Egyetértek, nem véletlenül szerepel a hivatalos programok között.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki A barátság és összefogás éve programjaival az előterjesztésnek megfelelően – azzal a
módosítással, hogy a szüreti felvonulás október 16-án kerül megrendezésre – egyetért, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
62/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete „Aba – 2010 A barátság és összegfogás éve” – programjait
megtárgyalta és jóváhagyja.
(A program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5)

Az Abai Gimnázium és Kollégium helyi tantervének módosítása

Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
A módosítás lényege, hogy a tantárgyak közül kivettük a kémiát. Az egyik oka, hogy nincs
szaktantermünk, a másik, hogy a szaktanárunk pedig egy időben más tantárgyat tanít.
A magyar nyelv és irodalomnál, valamint az idegen nyelvnél változtattunk a tantárgyi modulon. Az
óraszámok nem változtak, sőt gazdasági szempontból is kedvező ez a módosítás, mert nem kell
kémia szakost alkalmaznunk.
Nem kapcsolódik szorosan a napirendhez, de el kell mondanom, hogy történelmi pillanatokat élünk
át Abán, ugyanis 20 tanulónk megkezdte az érettségi írásbeli vizsgáit. A vizsgák rendben folynak,
az irodalom vizsgán nagyon szép dolgozatok születtek, és úgy tűnik, hogy a módszerbe fektetett
munkánk beérni látszik.
Kérem, hogy az önkormányzat valamilyen módon sürgesse meg a norvég-alapú pályázatot.
Örömhír, hogy alakul a jövő évi gimnáziumi osztály 11 abai diákkal, és köszönöm az általános
iskola támogatását, hogy a diákokat a megfelelő helyre irányították.
Szeretnénk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat a művészeti és az általános iskolával is, nyitottak
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vagyunk minden ésszerű és jó megoldásra.
Kossa Lajos polgármester:
A norvég-alapú pályázattal kapcsolatban a beruházás I-es ütemére vonatkozóan, amely az Aba
Sámuel Általános Iskola Szent István király téri épületének bővítését foglalja magában, holnap fog
a bíráló és előkészítő bizottság tárgyalást lefolytatni a közbeszerzési pályázatot benyújtó cégekkel.
A II. ütemre, a Béke téri iskolák felújítására, bővítésére vonatkozó közbeszerzési pályázati kiírás a
szerkesztő bizottság előtt van, tehát hamarosan várható a megjelenése, illetve a gimnázium
épületeinek megépítésére vonatkozóan az irányítóhatóságtól a napokban kaptuk vissza a
véleményezett közbeszerzési kiírást, vagyis annak sincs akadálya, hogy hamarosan megjelenjen.
Jövő hét csütörtökön a brüsszeli irányítóhatóság két megbízottja fog monitoring vizsgálatot tartani
Abán, amelynek lényege, hogy azokat a módosításokat, amelyek a projekt kapcsán részünkről
felmerültek, még egyszer pontosan végigvesszük.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta, és az igazgató úr szóbeli kiegészítésével elfogadta a tanterv módosítást,
és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium helyi tantervének módosításával az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
63/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium helyi tantervének
módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadja.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester távozott az ülésről.
6)

Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (III. 16.)sz. rendeletének módosítása

Nagy Anita pénzügyi osztályvezető:
Néhány gondolatban összegezném az előterjesztés lényegét: félév után az óvodában fenntartóváltás
volt, ezért a bevételi és kiadási oldalon is szükségessé váltak módosítások, mert a költségvetés egy
része átkerült Soponya Nagyközség Önkormányzatához. Több beruházási tétel összege nem volt
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előre látható a költségvetés készítésekor, - norvég pályázat, kistérségi járóbeteg ellátó létesítése,
szennyvízberuházás - ezeket a teljesítéseknek megfelelően módosítottuk. Az intézmények
tekintetében volt néhány módosító tétel, amely jórészt csak átcsoportosítást jelentett a személyiből a
dologi kiadásokba, mivel a dologi kiadásokban volt olyan, hogy az eredeti előirányzatot néhány
helyen meghaladták a becslési adatok, ez a 2008-as szállítói számlák áthúzódásából eredt, ezért ezt
átcsoportosításokkal oldottuk meg.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Kérésemre a bizottsági ülésen a pénzügyi osztályvezető asszony részletesen elmagyarázta, hogy
miből adódtak ezek a módosítások, ez alapján a bizottság elfogadásra javasolja.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2009. évi költségvetésünkről szóló rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
módosítást és a következő rendeletet hozta:
8/2010. (V. 7.) számú
Rendelet
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (III. 16.)
sz. rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének

végrehajtásáról

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim megkapták a tavalyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amely
a számszaki adatok és a szöveges magyarázat mellett tartalmazza a könyvvizsgálói záradékot,
valamint csatoltuk az éves belső ellenőri jelentést is. Kérem Nagy Anita pénzügyi osztályvezetőt,
hogy néhány szóval egészítse ki az írásos beszámolót.
Nagy Anita, pénzügyi osztályvezető:
Ahogy a könyvvizsgálói jelentésben is látható, a gazdálkodásról készült beszámoló valós képet
mutat az önkormányzat vagyoni és jövedelmi helyzetéről. Hasonlóan az előző évekhez az
önkormányzat megpróbált forrást szerezni pályázatokból a kiadások fedezetének biztosítására,
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ugyanis az állami támogatások és központi pénzek teljes mértékben nem fedezik ezeket.
Az intézmények tekintetében - ahogy az előző napirend kapcsán elmondtam - az óvoda
működésében volt változás, a többi intézmény az előző évekhez hasonlóan működött.
Összegzésként elmondható, hogy 2009-ben az önkormányzat maradéktalanul teljesítette a kötelező
és egyéb vállalt feladatait. A likviditás biztosítása sokszor nehéz feladat, a csökkenő állami
támogatások miatt ezt a folyószámla-hitelkeretünkkel biztosítjuk.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A beszámoló nagyon részletesen tartalmaz minden szükséges adatot, a bizottsági ülésen hosszan
tárgyaltunk ezekről. Az intézmények működése biztosítva volt, remélhetőleg 2010-ben már
könnyebb helyzetben lesznek. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
A beszámoló hűen tükrözi azokat a folyamatokat, amelyek az elmúlt évben jellemezték
önkormányzatunkat és azokat a képviselő-testületi döntéseket, amelyeket a likviditás fenntartása és
az elhatározott beruházások, fejlesztések megvalósítása érdekében tettünk.
Lóránt Zoltán, az Állami Számvevőszék főigazgatója egy szakmai fórumon mondta a következőket
egy átfogó állami számvevőszéki ellenőrzés megállapításai kapcsán. A cikk címe: Ezer milliárdos
bomba ketyeg - az új kormányra vár az adósságba kergetett települések megmentése. A tények a
következők: több mint 1012 milliárdra tehető a települések adóssága, amely az utóbbi 3 évben
megduplázódott a kormányzati megszorítások miatt. Ráadásul az önkormányzatok által kibocsátott
kötvények nagyjából egyszerre járnak le, ezért a következő kormány idején 2011-12-ben
robbanásszerűen egy időben jelentkezik majd a visszafizetés terhe. A költségvetésben ketyegő
bombák közül az önkormányzatok adóssága számít a legnagyobbnak. Az utóbbi évek megszorításait
a települések lényegében kötvénykibocsátással tudták csak túlélni, míg 2006-ban 23 milliárd Ft volt
az ilyen jellegű kötelezettség, ez mára már 470 milliárd Ft-ot tesz ki. Az ÁSZ legfrissebb adatai
szerint a települések összes adóssága az utóbbi 3 évben megduplázódott, és jelenleg meghaladja az
1000 milliárd Ft-ot. Különösen aggasztó, hogy az adósság csaknem 3/4-e svájci frankban, ill.
euróban felvett hitel, miközben az önkormányzatok bevétele forintban keletkezik. A számvevők
szerint a hitelek törlesztése ellehetetlenítheti a közfeladatok ellátását a következő években és
kormányzati segítséget tehet szükségessé. Nagyon fontos látni, hogy valójában 208 önkormányzat
adósodott el, miközben 3000 gyakorlatilag nem is hitelképes, ám az egész önkormányzati rendszer
komoly anyagi problémákkal küzd.
Az eladósodás több bizonytalanságot is rejt magában. Egyrészt a települések több mint 60%-ban
euróban és svájci frankban vettek fel hiteleket. Kovács Zoltán, az Önkormányzati és
területfejlesztési bizottság alelnöke mondta el: „az ÁSZ legfrissebb adatai szerint ma 1012 milliárd
körül alakul az önkormányzatok adósságállománya, ez mindössze huszadrésze az ország
adósságállományának, vagyis ebből is látszik, hogy nem az önkormányzatokat kell hibáztatni
hazánk eladósodásáért. A települések nem jó dolgukban vették fel ezeket az összegeket, hiszen a
helyhatóságoktól 100 milliárd Ft-ot vontak el 2006. óta”
Egy olyan általános probléma jelentkezik Abán is, amely az önkormányzati rendszer egészét érinti
és amely magával vonhatja a kormányzati intézkedést. Aba hitelállománya, kötvénykibocsátása az
itt elhangzottakkal szemben kedvezőbb, a kötvény tőke törlesztése 2013-ban indul. A kimutatások
szerint a kötvénykibocsátásból komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, és a kötvény kibocsátás
fedezete egy olyan vagyonelem, amely komoly értéket képvisel az önkormányzat életében. Ha
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minden az elképzeléseink szerint valósul meg, akkor – amellett, hogy várható valamilyen
kormányzati intézkedés ezen probléma megoldására - Aba kezelni tudja ezen problémáját.
Kérem a képviselő-testületet, hogy annak tudatában hagyjuk jóvá a tavalyi évi költségvetésünkről
szóló beszámolót, hogy nagy lépést tettünk az önkormányzat likviditásának javítása érdekében,
végrehajtottunk olyan racionalizálásokat, amelyek a jelenlegi működésünket már sokkal
hatékonyabbá tették, és sikerült „megmentenünk” valamennyi beruházásunkat, amelyekhez Európai
Uniós forrásokat szereztünk korábban, és ezek megvalósítása a település jövőjét alapvetően
határozzák meg.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a
mellékleteivel együtt elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a
beszámolót és a következő rendeletet hozta:
9/2010. (V. 7.) számú
Rendeletet
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8)

Vizsgálati jelentés
ellenőrzéséről

a

polgármesteri

hivatal

szociális

igazgatási

feladatainak

Major Istvánné okmányiroda vezető:
2010. március 11-én tartott ellenőrzést hivatalunkban a Közép-Dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal, amely a szociális és gyámügyi tevékenység jogszerűségét ellenőrizte.
Mindkét területen a jogszerűséget, a határidő pontos betartását és a jogszabályok alkalmazását
ellenőrizték, melynek során a hatóság az ügyintézést jó színvonalúnak minősítette. A szociális
terület teljes ellenőrzéséről készült teljes jegyzőkönyvet a képviselők kézhez kapták, a gyámügyi
ellenőrzésről a részletes jegyzőkönyvet nem állt módunkban eljuttatni önökhöz, mivel abban
konkrét adatok, nevek szerepelnek, és ezt adatvédelmi szempontból nem csatolhattuk az
anyagokhoz.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a polgármesteri hivatal szociális ügyek intézésének jogszerűségéről készült vizsgálati jelentést
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a jelentést
és a következő határozatot hozta:
64/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási feladatainak
ellenőrzéséről, jogszerűségéről készült vizsgálati jelentést megtárgyalta és elfogadja.
9) A polgármesteri hivatal okmányirodájában végrehajtott ellenőrzésről készült jegyzőkönyv
megtárgyalása
Major Istvánné okmányiroda vezető:
2009. november 3-án tartott ellenőrzést okmányirodánkban a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala. Az ellenőrzés kiterjedt a szakmai szempontokra, a biztonsági
előírások betartására, az okmánykezelésre, az ügyfélfogadásra és a napi feladatok végzésére. Az
erről készült jegyzőkönyvet a képviselők kézhez kapták. Munkánkat jónak minősítették.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az okmányirodában végrehajtott ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvekben foglaltakkal egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
65/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal okmányirodájában a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala általi ellenőrzésről készült jegyzőkönyvében
foglaltakat megtárgyalta és elfogadja.
10) Döntés a Fehérvári úti kerékpárút megépítésére vonatkozó pályázat elkészíttetéséről
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület korábban a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében nyújtott be
pályázatot kerékpárút megvalósítására. Ez a Bethlen és Kossuth utcai kerékpárút-szakaszt, valamint
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a Fehérvári úti szakasz egy részét foglalta magában. A pályázati kiírás szerint külterületi kerékpárút
csak 50 millió Ft értékig szerepelhetett a pályázatban, és mivel a Fehérvári út külterület, ezért csak
egy kisebb részét tudtuk abban a pályázatban szerepeltetni. Első körben formai okokra hivatkozva
elutasították pályázatunkat, ezt megfellebbeztük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi
Főosztályánál, helyt adtak az indokainknak és új eljárásra utasították a közép-dunántúli kezelő
szervezetet. Az új eljárásban ismét elutasították a pályázatunkat, amely megítélésünk szerint
valótlanságokat tartalmaz, és a fellebbezésünknek helyt adó jogi főosztály utasításait sem tartották
be. Ezt ismét megfellebbeztük, és remélhetőleg előbb-utóbb elnyerjük a támogatást.
Az Infinity Kft, amely az előző pályázatunkat is készítette, arról tájékoztatott bennünket, hogy az
országos közlekedési operatív program keretében kiírásra került pályázat kerékpárút-hálózat
fejlesztésére, a rendelkezésre álló összeg 4,4 milliárd Ft, ebben külterületi kerékpárutak
megvalósítását támogatják. A jelenlegi tervünk a Fehérvári út lakott részének végéig tart, vagyis a
Sereg-sarokig, az utolsó lakóházig. Az általunk megpályázott kerékpárút más célt is szolgálna,
nemcsak az ott lakók biztonságos bejutását segítené a központba, hanem az ipari parkban
megvalósult 2 üzem abai dolgozói is meg tudnák ezeket közelíteni.
Az előterjesztés egyrészt arra vonatkozik, hogy az Infinity Kft-t bízzuk meg a pályázat
elkészítésével, illetve szerepel egy árajánlat, amely a még hiányzó kerékpárút-szakasz
megtervezésére vonatkozik. Lényege, hogy a kajtori bekötőútig további 120 m kerékpárutat kell
megtervezni, azért, hogy a 63-as főút mellett végig biztonságosan tudjuk a közlekedést biztosítani
és a 63-ason való átkelés megtervezése is megtörténne.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta és javasolja a pályázat elkészítését.
Kossa Lajos polgármester:
A pályázatot a teljes Fehérvári úti szakaszra nyújtanánk be, ugyanis a menedzsment cég
tájékoztatása szerint, abban az esetben, ha mindkét pályázatunk sikeres lesz, akkor kell majd
nyilatkoznunk arról, hogy a mindkét pályázatban szereplő közös szakaszt melyik pályázatból
kívánjuk megvalósítani.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Infinity Kft. ajánlatával a pályázat elkészítésére vonatkozóan az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:

66/2010. (V. 6.) számú
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Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Infinity Kft-nek a Fehérvári úti kerékpárút kiépítésére
vonatkozó pályázat elkészítésére benyújtott ajánlatával, az előterjesztésnek megfelelően egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést megkösse.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Aki a Beszt Kft ajánlatával a hiányzó kerékpárút-szakasz megtervezésére vonatkozóan egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
67/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Beszt Kft-nek a Fehérvári út kerékpárút-hálózata hiányzó
szakasza engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó ajánlatával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést megkösse.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
11)

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Soponyai jegyző asszony készített egy előterjesztést, amelynek lényege a következő: jó hírként
tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzati miniszterhez benyújtott
pályázatunk, amely az abai óvoda tetőcseréjére vonatkozott, sikeres volt. Sikeres volt a soponyai
iskola felújítására vonatkozó pályázat is, mindkét esetben 10-10 millió Ft-ot nyertünk. Lehetőség
van arra, hogy a soponyaiak bonyolítsák le mindkét intézmény tekintetében a közbeszerzési eljárást,
mivel bár mi vagyunk a fenntartói a soponyai iskolának, de ők a tulajdonosok.
Kérem a képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a határozati javaslatot, mely szerint felkérjük
Soponya Önkormányzatát ezen közbeszerzési eljárás lebonyolítására az abai óvoda közbeszerzési
eljárásának lebonyolításával együtt.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
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Aki a határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
68/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenntartásában lévő Aba
Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola épületének külső
szigetelése és tornatermi vizesblokk felújítás közbeszerzési eljárás megindítása ügyét és az alábbi
határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy
János Általános és Művészeti Tagiskola épületének külső szigetelése és tornatermi vizesblokk
felújítás érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatására – az előzetes egyeztetéseknek megfelelően
– megbízza Soponya Nagyközség Önkormányzatát a közbeszerzésekről szóló többszörösen
módosított 2003. évi CXXIX. törvény 8§ (1) bekezdés szabályozása szerint.
A képviselő-testület felkéri Soponya Nagyközség Önkormányzatát, hogy lehetőség szerint 2010.
május 31. napjáig gondoskodjon a közbeszerzési eljárás megindításáról annak érdekében, hogy az
eljárás megnyugtató befejezésére és szerződéskötésre, valamint a kivitelezésre tárgyévben sor
kerüljön.
A képviselő-testület továbbá felkéri Soponya Nagyközség Önkormányzatát, hogy az eljárás
eredményéről írásban tájékoztassa Aba Nagyközség Önkormányzatát.
Felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Az óvoda akadálymentesítésével kapcsolatos pályázatnál lehetőség volt az önrész felére pályázni az
Önkormányzati Minisztérium önerőalapjából. Jegyző asszony ma tájékoztatott arról, hogy ez a
pályázatuk sikeres volt, vagyis az általunk vállal 10%-os önrész a felére csökkent.
A Soponyai önkormányzat már megpályáztatta az abai óvoda akadálymentesítését, megtörtént a
kivitelező kiválasztása és a szerződést is megkötötték, tehát nincs akadálya annak, hogy a tanév
befejezése után azonnal elkezdődjenek a munkák.
A szennyvíz beruházással kapcsolatban a következő tájékoztatást szeretném adni: az írásos
előterjesztések között megküldtem képviselőtársaimnak a szennyvíz beruházási munkák lezárására
vonatkozó ütemtervet, amelyet Strábel József műszaki bonyolító állított össze, az érintettekkel
történt egyeztetés után. Lényege, hogy egyes településeken elhúzódtak a bejárások, ezért módosul
az ütemterv. Kálozon befejeződött a bejárás és a rendszer áttekintése, 98%-os készültségű a hálózat,
alkalmas a próbaüzem megkezdésére. A szennyvíztisztító telep hivatalos próbaüzeme is napokon
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belül meg fog kezdődni. Soponyán ma fejeződött be a bejárás, ott még nagyon sok hibát kell
kijavítania a kivitelezőnek, illetve a műszaki bonyolító szerint van egy olyan hiba is, amely további
víztelenítést tesz szükségessé. Ebből kiindulva a műszaki átadásra 4-6 hét múlva kerülhet sor. Abán
és Sárkeresztúron hamarosan elkezdődnek a bejárások. Az utóbbi hetekben Abán további szakaszok
átadása történt meg, a település mintegy 1/3-a ma már üzemképes.
Képviselőtársaim kézhez kapták a kálozi képviselő-testület egy előző ülésen hozott határozatunkra
vonatkozó válaszát. Ahogy polgármester úr is tájékoztat bennünket a kálozi képviselő-testület
2010. március 25-én foglalkozott az abai képviselő-testület határozatával és a határozati kivonatot
megküldték számunkra. Ennek lényege, hogy testületünk felvetéseiből egyet a kálozi testület nem
hagyott jóvá. Kértük azt, hogy Káloz képviselő-testülete illetve víziközmű társulata is bízza meg az
együttes testületi ülésen hozott határozatoknak megfelelően a közösen kiválasztott könyvvizsgálót.
Ezt a kálozi képviselő-testület elutasította, viszont felkérte a polgármestert, hogy az Erste banktól a
hiányzó dokumentumokat kérje meg, illetve a testület vállalta, hogy amennyiben a pénzügyi
elszámolások megtörténnek, és a végső elszámolások valóban azt mutatják, amiről én tájékoztattam
az abai képviselő-testületet, hogy Káloz testülete a jelenlegi állás szerint tartozik Aba Nagyközség
Önkormányzatának, akkor ezen problémát orvosolják, illetve kérte az abai polgármestert, hogy a
beruházással kapcsolatos valamennyi iratot bocsásson a testület rendelkezésére. Képviselőtársaim
megkapták a kálozi polgármester úr levelét, amely 2010. április 10-én kelt, amelynek
mellékleteként megküldte az Erste banktól megkért dokumentumokat. Tegnap kaptam polgármester
úrtól egy újabb levelet, ezt is csatoltam képviselőtársaim számára, ugyanis polgármester úr arra
kért, hogy az abai képviselőkhöz juttassam el azt.
Csatoltam képviselőtársaimnak azt a levelet, amelyben megküldtem az abai képviselő-testület
március 11-i határozati kivonatát, és annak mellékleteit a kálozi képviselő-testületnek. Ők hoztak
egy határozatot, ennek eredményei már látszanak, megkaptuk a hiányzó dokumentumokat.
Polgármester úr március 30-án tájékoztatott arról, hogy az általunk megküldött anyagokat elküldte
Klopkó János úrnak, aki pénzügyi tanácsadóként vesz részt a beruházásban, ezt a levelet is
mellékeltem. Klopkó János úr április 12-én küldte meg a válaszait Kálozra, a képviselő-testület
április 29-én tárgyalta a levélben foglaltakat, és kérte polgármester urat, hogy változatlan
tartalommal továbbítsa Aba képviselő-testületének. A levelet átadtam képviselőtársaimnak,
csatoltam mellé Stork Géza gyors reagálását is, és kiosztottam azt a gesztori megállapodást is,
amely 2004. november 18-án köttetett a 4 önkormányzat között a szennyvíz beruházással
kapcsolatban. Ebben aláhúztam néhány pontot, amelyek a végső elszámolás tekintetében fontosak
lesznek az önkormányzatok számára. Polgármester úr kérte, hogy Klopkó úr levelében foglaltakra
vonatkozóan készítsek intézkedési tervet, javaslatokat. Ez meg fog történni, de ezek az anyagok már
kijelölik azokat a csapásirányokat, amelyeket valamennyi képviselő-testületnek majd követnie kell
a végelszámolás során.
Minden önkormányzat abban érdekelt, hogy a beruházás minél előbb befejeződjön, és mindegyikük
kinyilvánította azt is, hogy abban érdekelt, hogy azok a pénzügyi anomáliák, amelyek menet közben
keletkeztek, rendeződjenek és az utolsó forintig elszámoljunk egymással.
A Fórumon Adri nicknevű személy felvetette: egy kálozi ismerősétől azt az információt kapta, hogy
a kálozi polgármester úr meghívta az abai polgármestert és valamennyi abai képviselőt a kálozi
képviselő-testület ülésére, de ezt az abaiak részéről senki nem fogadta el.
Ezzel kapcsolatban a következőkről szeretném tájékoztatni Önöket: ahogy a kiadott levelekből is
látszik, polgármestertársamnak megküldtem az abai képviselő-testület határozatát és mellékleteit
március 19-én. Március 23-án 9 óra 25 perckor kaptam tőle egy faxot, melyben a következő
szerepelt: „Tisztelt Polgármester Úr! Kézhez kaptam március 22-én a fenti hivatkozási számú,
hozzám címzett levelét, Aba Nagyközség képviselő-testülete 2010. március 11-én zárt ülésen
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meghozott 42/2010. (III. 11.) számú határozatát, valamint a levél mellékleteit. A mai napon
valamennyi képviselőtársamnak az Ön által küldött dokumentumokat másolatban megküldtem.
Megnézve a fent említett testületi ülésről készített műsort, melyet a Sárvíz TV 2010. március 17-én
közvetített, valamint a fenti számú határozatot és mellékleteit megismerve ismételten Önt és a téma
iránt érdeklődő, álláspontunkat megismerni kívánó képviselőtársait e napirendi pont tárgyalására
meghívom. Káloz Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2010. március 25-én a
Községházán 17 órai kezdettel tartja ülését.”
Én erre a levélre válaszoltam március 25-én, 10 órakor: „Tisztelt Polgármester Úr! Aba Nagyközség
képviselő-testülete nyílt ülésen hozta meg a 42/2010. (III. 11.) sz. Határozatát, a megküldött
kivonaton tévesen szerepel a zárt ülés. Csak a tények kedvéért szeretném megjegyezni, hogy a
Sárvíz TV nem műsort közvetített, hanem az abai képviselő-testület üléséről készült vágatlan
felvételt, ahol kérésének eleget téve szó szerint felolvastam az Ön levelét és tényekre hivatkozva
kifejtettem az abban foglalt állításaival kapcsolatos álláspontomat. A kálozi képviselő-testület
ülésén nem tudok részt venni, hozzáteszem, számomra megnyugtató fejlemény, hogy az abai
testületi ülést követően a március 22-i szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztetésen Ön
jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a könyvvizsgáló számára haladéktalanul meg fogja kérni a banktól
a szükséges adatokat, illetve azt is, hogy az aránytalan hitellehívásokból eredő problémák
megoldásában Káloz együtt fog működni. Abban is egyetértettünk, hogy minden érintett
önkormányzat a beruházás teljes pénzügyi és műszaki átvilágításában és az egymás közti korrekt
elszámolásban érdekelt. Ehhez megítélésem szerint az is szükséges, hogy Káloz Önkormányzata és
Víziközmű Társulata a másik 3 településhez hasonlóan megkösse a szerződést a könyvvizsgálóval.”
Nem tudom, hogy polgármester úr felolvasta-e levelemet, bízom benne, hogy igen. Korrekten
válaszoltam levelére, hozzáteszem, ő ebben a levélben tájékoztatott engem arról, hogy meghívja az
érdeklődő képviselőtársaimat is, itt valószínűleg félreértés történt, ugyanis polgármester úr, amikor
korábban képviselőtársaimat megszólította, akkor az otthoni címükre külön levelet szokott küldeni,
tehát akkor ez ebben az esetben nem történt meg. A leveleihez a használati utasítást meg szokta
adni, az előzőben, amikor a testületnek írt, utóiratban jelezte, hogy hozzájárul levelének teljes
terjedelemben történő felolvasásához, mostani levelében is kérte, hogy a tartalmáról tájékoztassam
képviselőtársaimat. Mivel az ominózus levélben ilyen utasítást nem kaptam, abban a hiszemben
voltam, hogy képviselőtársaimnak is küldött meghívót. Elnézést kérek a félreértésért, úgy
gondolom, tisztességesen és korrekten válaszoltam a meghívásra, bízom abban, hogy a kálozi
képviselő-testület ismeri a levelet. A magam részéről szeretném, ha ezt a folyamatot le tudnánk
zárni, előrelépések történtek, és bízom benne, hogy a pénzügyi folyamatokat is tisztázni tudjuk.
Kérem, hogy a levélváltásokat ilyen formában zárjuk le, az abai képviselők közvetlen levélben
történő megkeresése a kálozi polgármester úr részéről nem hiszem, hogy szerencsés.
Horváth István képviselő:
A hét elején bejöttem a titkárságra, és megkérdeztem, hogy volt-e ülés Kálozon március közepevége felé, és megmutatná-e a meghívót, hogy tényleg szerepelnek-e benne a képviselők is, a hölgy
azt mondta, hogy polgármester úr bontja a postát és nem került iktatásra ez a levél. Polgármester úr
elmagyarázta, hogy miért, mint hallottuk, félreértésről van szó, akkor én is így kezelem, csak
esetleg azok a képviselők, akik Kálozon ülnek a testületben, lehet, hogy ők is valami félreértés
folytán nem egészen pozitív következtetést vonnak le az abai testületről, hogy ha meghívják őket és
senki nem megy el. Ezt az észrevételt szerettem volna tenni.
Kossa Lajos polgármester:
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Köszönöm.
Horváth István képviselő:
Én nem mertem átmenni Kálozra, telefonon sem beszéltünk, nehogy valaki felvesse a testületben,
hogy mi vagyok én. Tehát ezért jöttem inkább a titkárságra.
Kossa Lajos polgármester:
Nem értem, ha Horváth képviselőtársam tudott erről a testületi ülésről, akkor mégiscsak kapott
tájékoztatást, nyugodtan elmehetett volna.
Horváth István képviselő:
Hát hogyne, a Fórumban.
Kossa Lajos polgármester:
Én nem hiszem, hogy a titkárnő ilyet mondott, ez a levél be van iktatva 2010. március 23-ával, tehát
hagyjuk abba az ilyen jellegű rágalmakat is. Minden levél be van iktatva a hivatalban, pontosan
elmondtam még az időpontját is annak, hogy faxon mikor kaptuk meg. Bízom abban, hogy a kálozi
testület ismeri az én levelemet, felolvasta polgármester úr, mert ha ezt felolvasta, akkor nem lehet
félreértés a kálozi testület részéről. Ha ez elmaradt, akkor megértem, de akkor nem mi hibáztunk. A
háttérben kellene azt bizonyítani, valóban abban vagyunk érdekeltek, hogy az ügyek tisztázása
minél előbb megtörténjen. Ez a levelezés nem a helyzet megoldását segíti elő. Még egyszer
mondom, meg lehet nézni a leveleket, értelmezni, polgármester úr egyértelmű használati utasítást
szokott küldeni a leveleivel kapcsolatban az utóbbi időben.
Horváth István képviselő:
Egy biztos, én sajnos nem kaptam meghívót, hogy legalább ránézzek, hogy....
Kossa Lajos polgármester:
Hát akkor mulasztott a polgármester úr, mert nem kérte, hogy ezt a levelet küldjem ki a
képviselőknek.
Horváth István képviselő:
De én oda nem mertem átmenni, Abán kértem a meghívót.
Kossa Lajos polgármester:
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Majd megkérem polgármester urat, legközelebb küldje ki annak, akit úgy gondolja, meg akar hívni
az ülésre.
De ezek szerint képviselőtársamat meghívta polgármester úr, nem értem, miért nem ment át.
Szerintem ezt itt lezárhatjuk.
Kossa Lajos polgármester:
Kértem, hogy a belvíz elvezetésre vonatkozó ajánlattételi felhívást és ajánlati dokumentációt hagyja
jóvá a képviselő-testület, annak érdekében, hogy az ott szereplő határidőket tartani tudjuk. A belvíz
elvezetés műszaki tartalmáról tudnak képviselőtársaim, szeretnénk ezt a munkát úgy elvégezni,
hogy az őszi csapadékos időszakra már ezen utcákban is a belvízelvezető rendszer kiépüljön. A
közbeszerzési szakértő elkészítette az ajánlati felhívást, kérem, hogy hagyjuk jóvá annak érdekében,
hogy minél előbb meg tudjuk jelentetni.
Aki az ajánlati felhívással és az ajánlati dokumentációval az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
69/2010. (V. 6.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Aba Nagyközség vízelvezető rendszerébe be nem kötött utcák
bel- és csapadékvíz elvezetése felszíni vízrendezésére vonatkozó ajánlattételi felhívást és ajánlati
dokumentációt megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Kossa Lajos polgármester:
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által kezdeményezett akkreditáció sikeresen
befejeződött. Ez nagyon jó hír, mind a norvég alapos pályázatunk, mind az oktatás területén
folytatott tevékenység tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az abai Életfa program hivatalosan elismert
lett, amely alapján tanfolyamokat szervezhetünk, egyrészt bevételt jelent, másrészt az Életfa
program más iskolákban is bevezethetővé válik ezáltal.
Harmath Attila keresett meg a 0442/25. hrsz.-ú szőlőterület kimérésével kapcsolatban.
Képviselőtársaim megkapták azt a levelet, amelyet Horváth István küldött Harmath Attilának a
tulajdonostársak megbízásából. A gépudvar mögött található volt szőlőterületről van szó – a szőlő
többsége már kivágásra került -, a megosztási vázrajzból látszik, hogy néhány tulajdonos időközben
felvásárolta a területet, jelenleg van kialakítás alatt a terület megosztása. Ami miatt ez a testületre is
tartozik, az az, hogy a tulajdonostársak között vita van, nevezetesen Harmath Attila és néhány kis
tulajdonos nem fogadja el ezt a megosztást. Harmath Attila azért keresett meg, mert az
önkormányzat által jóváhagyott rendezési terv nem teszi lehetővé 3000 m2 alatti területek
kialakítását, így azok, akik csak 1 volt szőlőterülettel rendelkeznek, nem tudnak önálló ingatlant
kialakítani. A tulajdonostársak által készített megosztási vázrajzból jól látszik, hogy néhányan
nagyobb területekkel rendelkeznek, és a terület észak-nyugati csücskén került kijelölésre az az
osztatlan közös terület, ahol a kistulajdonosok igényeit kielégítenék.
Kérem a tulajdonostársakat, keressenek olyan megoldást, amely a „kicsik” számára is megfelelő. Ez
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a terület szőlő művelési ágú volt, a szabályozási tervünk szerint viszont a képviselő-testület ezt ipari
területnek jelölte ki. Ezzel a terület értéke jelentős mértékben megnő. Egyik részén már 2
nagyberuházás meg is valósult, a salátaüzem, ill. a pizzaüzem.
Aggályosnak tartom, hogy Horváth István képviselőtársunk, aki a megosztást levezényelte, végig itt
ült a képviselő-testület ülésein, tudta, hogy a 2005. április 14-én tárgyalt és jóváhagyott szerkezeti
tervben már a terület egy része ipari területként szerepelt, később pedig a teljes területet bevontuk.
A számára kijelölt terület az ipari parknak közvetlenül azon a részén van, amely az üzemek mögött
helyezkedik el, tehát ez a terület sokkal előbb értékesíthető ill. fejleszthető. Azok a kistulajdonosok,
akik nem ismerték a folyamatot, a terület legtávolabbi csücskében vannak elhelyezve. Horváth
Istvánt arra kérem, hogy az ő ingatlanán biztosítson számukra területet.
Horváth István képviselő:
Nagyon sajnálom, hogy ügyvéd úr már elment, mert biztos vagyok abban, hogy polgármester urat
már régen leállította volna személyiségi jogok megsértése és olyan dologba való beavatkozás miatt,
ami jelen állapotában, itt senkire nem tartozik. Ugyanis ez a megosztási vázrajz, amelyet a
tulajdonosok akaratából elkészített a földmérő, benyújtásra került a Földhivatalhoz és innentől
kezdve indul meg az ügy. Nekem magyarázkodnom nincs miért. Az osztatlan közös tulajdon
megszüntetése rendkívül hálátlan és nehéz feladat, és ezzel kapcsolatban 3 levelet olvasnék fel:
az első 2008. november 17-én kelt. Tisztelt Tulajdonostárs! Bizonyára ismert előtted, hogy
szőlőterületünk nagy része már kivágásra került, jelenleg 3 főről tudunk, aki még műveli a területet.
A tulajdonosok száma is jelentősen lecsökkent, jelenleg 19 fő, korábban közel 70 fő volt. A jelenlegi
tulajdonosok nagy része rendezni, kiméretni szeretné területét, hogy szántóként művelésbe vehesse.
Ehhez elengedhetetlen a tulajdonostársak együttműködése, amire az utóbbi időben határozott
szándék mutatkozik. Bionyára ismert előtted, hogy a szőlő kivágásához hatósági engedély
szükséges, a Hegybíróhoz kell a kérelmet benyújtani, a kivágáshoz szükséges nyomtatvány az
internetről letölthető. Ezen kívül a tulajdonostársak beleegyezése is szükséges, valamint 30 napnál
nem régebbi tulajdoni lap másolata, és a szőlőültetvény kataszteri kivonata, melyet a Hegybíró állít
ki. Aki már kivágta, de nem kérelmezte a szőlő kivágását, pótlólag tegye meg, mielőtt a hatóság
megbírságolná. Annak érdekében, hogy a kivágáshoz szükséges nyilatkozatokat megtegyük,
szerencsés volna találkoznunk a Hörpintő söröző belső termében és beszéljük meg közös
dolgainkat, lehetőleg egy időben írjuk alá a hozzájáruló nyilatkozatunkat. Amennyiben nem tudsz
részt venni az összejövetelen, kérlek, bízd meg valamelyik tulajdonostársadat, hogy véleményedet
képviselje.
A következő levél 2008. november 26-án kelt: a 24-i találkozó eredményének összefoglalása: a
kivágást a lehető legrövidebb időn belül intézzük el, a nyomtatványt mindenkinek átadtam. (…...)
A kiméretést a jövőben együtt, egyszerre intézzük, együtt bízzuk meg a földmérőt. (…....) A
földmérőt és az abai építési ügyintézőt felkeresve a következő információkhoz jutottam az önálló
ingatlanalakítás feltételeivel kapcsolatban: a legkisebb kialakítható ingatlan mérete 3.000 m2, a
területnek 2 útja van, erre kell az ingatlanokat kimérni. Aki ingatlanához ezen kívül még utat akar,
az saját földterülete mérete terhére megteheti. Ebben az esetben a földkivonásnak költségei vannak.
Aki önálló ingatlant nem tud kialakítani, egyeztessen azon tulajdonostársakkal, akivel együtt kíván
működni, családon belül osztatlan közös, vagy valaki megveszi még kiméretés előtt, stb. Az eddigi
egyeztetések alapján megpróbálok mindenki számára elfogadható megoldást felvázolni, de a
végleges megoldást együtt kell megtalálnunk. Javaslom, hogy december 3-án találkozzunk (…..)
Ez mind megtörtént, a beleegyező nyilatkozatot mindenki aláírta, a földmérő elkezdett dolgozni és
létrehozta ezt a változási vázrajzot, ami most került benyújtásra a Földhivatalhoz és ezután
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kezdődik a jogorvoslat, ezen senkinek a neve nem szerepel, én írtam rá kézírással, hogy mindenki
eligazodhasson rajta, és láthassa, hogy oda került-e a területe, ahova szerette volna.
Sajnálom, hogy Harmath Attila úr nevét megemlítette polgármester úr, szerintem ehhez nem volt
joga. Neki egy kérése volt, hogy Kürti Bálint művelje a földjét, az enyémet is ő műveli.
Felolvasnám még az április 28-i levelet: az osztatlan közösbe hatan kerültek, kettő van olyan benne,
aki önálló ingatlant alakíthatna, de nem érdekli, előbb-utóbb úgyis el akarja adni.
Tehát a folyamat csak most kezdődne el.
A Földhivatal szerint kell készíteni még egy kimérési vázrajzot, mert a szántóvá való átalakítás
megelőzi azt, hogy kiméretésre kerüljön. A földmérő újabb díjazás ellenében el fogja készíteni az
újabb vázrajzot, ami ugyanez, csak nincsenek behúzva a vonalak, hogy ki, hova kérte a területét. És
van még egy, amit én vállaltam, hogy bejövök az önkormányzathoz, és bizonyítom, hogy az út
valóban út. Ezen nyilatkozat birtokában megtörténik a földterület átminősítése és utána jön a másik.
Megkérdezem a tisztelt jelenlevőket, hogy milyen hibát követtem én el?
Mivel osztatlan közös tulajdonról van szó, a tulajdonostársaknak meg kell egyezniük, nincs olyan,
hogy valaki ragaszkodik ahhoz, hogy hol akar lenni.
Megkérem polgármester urat, hogy mielőtt mások ügyébe beleavatkozik, legalább előtte kérdezzen
meg egy ügyvédet. Mit keresnek a testület előtt olyan iratok, amelyek nem rá tartoznak?
Kossa Lajos polgármester:
Jelezni szeretném, hogy Harmath Attila keresett meg, részben jogosan. A megosztást Horváth István
készíttette, nem jogorvoslatra kell várni, a probléma csak azokkal a „kicsikkel” van, akik önálló
ingatlant nem tudnak kiméretni, javasolni szeretném, erkölcsileg akkor jár el helyesen
képviselőtársam - mivel itt azért felmerül az információval való bizonyos visszaélés - , ha azoknak a
„kicsiknek” a kérését, akik ezzel a megosztással nem értenek egyet, valamilyen módon rendezi.
Horváth István képviselő:
Ebbe polgármester úr ne szóljon bele, majd ha befejeződik a folyamat, akkor..... de az összes többi
tulajdonos és az én személyiségi jogaimat is megsértette. Úgy gondolom, jelen állapotban ehhez
senkinek semmi köze nincs, csak azoknak a kistulajdonosoknak, akik alapvetően megegyeztek.
A tanácsot köszönöm a tulajdonostársak nevében is.
Kossa Lajos polgármester:
A tulajdonostársakkal szerintem semmi probléma nincs. Egy tisztességes ember nem arra vár, hogy
jogorvoslattal rendeződjön a „kicsik” helyzete, akik csupán annyit szeretnének, hogy ahol most van
a szőlőterületük, ott legyen kimérve a tulajdonuk.
Horváth István képviselő:
Megkérem polgármester urat, hogy hagyja abba, azt mondja, hogy tisztességes ember mit csinálna.
Én 2 éve ingyen és bérmentve végzem ezt, és most is a kivágási engedélyeket én intézem. Vállalja
fel ezt akkor polgármester úr, de hogy ki tisztességes és ki nem, ettől legyen szíves tartózkodni.
Kossa Lajos polgármester:
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De abban nem tévedek, hogy nem lesz Horváth István mezőgazdasági vállalkozó és az a 3 hektár
nem egészen szántó?
Horváth István képviselő:
Ehhez kinek mi köze van?
Farkas Károly képviselő:
Érintett vagyok az ügyben, 5 éve nem tudom, hogy hol foglalhatom el a helyemet. Én még
emlékszem rá, hogy az első 2 alkalommal mit kért Harmath Attila, nem a salátaüzem mellett akart
lenni, hanem út mellett, lehetőleg minél közelebb a vasúthoz és Kürti Bálinthoz. A mostani
megosztáskor meg ez nem jó neki.
Kossa Lajos polgármester:
Ha Harmath Attilának megváltozott a véleménye, az bizonyára azért van, mert most már mások
mellett ő is rádöbbent arra, hogy az egy ipari terület lesz, amely szántónál nyilván többet fog érni.
Nekem Farkas Károllyal és a többi tulajdonostárssal semmi problémám nincs, viszont Horváth
István végig birtokában volt azoknak az információknak, amelyek alapján a terület felvásárlásra
került, és ha a „kicsik” is részesedni akarnak abból az előnyből, amely a testületi döntésből ered,
akkor azt tegye lehetővé és engedje őket az értékesebb területre. Azzal is mindegyikünk tisztában
van, hogy ez az ipari terület nem 1-2 év alatt fog betelni, de a pizzaüzem mögött fog a következő
megépülni, nem a terület túlsó csücskében. Elnézést, én erről beszélek, és nekem nem a többiekkel
van problémám, hanem az eljárással
Horváth István képviselő:
Szerintem polgármester úr nem is tudja mit beszél.
Kossa Lajos polgármester:
Én nagyon jól tudom, mit beszélek. Farkas Károly is ezt igazolta most vissza, ha Harmath Attila is
ezen az állásponton van, akkor biztos, hogy itt mások is már gondolkoznak azon, hogy ez milyen
terület és mi lesz ebből. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy akik ezt megvették, még 20 év
múlva is kukoricát termelnek benne.
Horváth István képviselő:
Pedig lesz benne, nem is egy.
Kossa Lajos polgármester:
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A magam részéről lezárom, amit ígértem Harmath Attilának, hogy ezt a nyilvánosság előtt
elmondom, azt teljesítettem.
Horváth István képviselő:
Elkérhetem Skoda Istvántól ennek a testületi ülésnek a felvételét?
Kossa Lajos polgármester:
A jegyzőkönyvet bármikor.
Horváth István képviselő:
Szerintem a felvételt is el fogom kérni.
Kossa Lajos polgármester:
A bíróság majd ki fogja kérni szerintem.
Horváth István képviselő:
Igen?
Kossa Lajos polgármester:
Persze.
Más kérdés, bejelentés nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a jelzett napirendek megtárgyalása céljából zárt ülést rendeljünk el, aki ezzel egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
70/2010. (V.6.) számú
Határozat
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Aba Nagyközség Képviselő-testülete a szennyvíz beruházással kapcsolatos bonyolítói és ügyvédi
megbízások meghosszabbítása megtárgyalása céljából zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
távollévő jegyző helyett

Major Istvánné
okmányiroda-vezető
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