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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. március 11-i nyílt ülésén.

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek György,
Németh László, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné
képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Csép Györgyné alpolgármester, aki jelezte,
hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni.
A kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni a mai ülés napirendi pontjaira.

Napirendi pontok:
1)

2)

Varga Gábor Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelölt együttműködési javaslatának
megtárgyalása
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési tervének jóváhagyása

3)

A 2009. évi normatíva igénylésének szabályszerűségéről szóló belső ellenőri jelentés
megtárgyalása

4)

Folyamatban lévő és befejezett beruházások ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés
megtárgyalása

5)

A gyógytestnevelés kistérségi (abai) ellátásáról szóló szakértői jelentés megtárgyalása

6) Döntés önrész biztosításáról „Aba Nagyközség vízelvezető rendszerébe be nem kötött
utcák bel- és csapadékvíz elvezetése” beruházás megvalósítására
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A KDOP-2009-5.3.2-Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (óvoda
épületének akadálymentesítése) pályázat projektmenedzsment szerződésének
jóváhagyása
8) Helyi menetrend szerinti buszközlekedés közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása
7)

9)

Döntés Aba Nagyközség polgármestere részére biztosítandó cafetéria juttatásról

10) Bejelentések
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)

Varga Gábor Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelölt együttműködési javaslatának
megtárgyalása

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim megkapták azt a levelet, amelyet képviselő úr eljuttatott hozzám és rajtam
keresztül a képviselő-testületnek, illetve azt a - Bogárd és Vidékében megjelent - cikket is, amely a
kezdeményezés előzményeiről számol be. A térség valamennyi képviselő-testülete megkapta ezt a
kezdeményezést. A héten kedden Sárbogárdon volt ülés, ahol a sárbogárdi képviselő-testület
jóváhagyta a képviselőjelölt úr által ajánlott megállapodást. Most Aba a második település, ahol a
kezdeményezését tárgyalja a képviselő-testület.
Varga Gábor országgyűlési képviselőjelölt:
Az a kezdeményezés, amit én képviselőjelöltként Önöknek írásba foglaltam, egy újfajta
megközelítése a képviseleti demokráciának. A szerződés arról szól, hogy Aba Önkormányzatának
képviselő-testülete vállalja, hogy 2010. június 30-áig a helyi közösség szempontjából legfontosabb
teendőkről, fejlesztésekről, azokról fontossági sorrendet felállítva, testületi határozatban dönt. Én
vállalom, hogy a képviselő-testület döntését követően, a szükséges egyeztetéseket lefolytatva, 2010.
szeptember 30-áig összeállítunk egy közös cselekvési tervet, amely meghatározza a szerződő felek
teendőit. A közös akarattal jóváhagyott cselekvési terv megvalósítását Varga Gábor a település
polgármesterével szükség szerint, de legalább negyedévente, a képviselő-testülettel szükség szerint,
de legalább évente egyszer áttekinti és értékeli. A választási ciklus végén a felek közösen értékelik a
jelen szerződésben és a cselekvési tervben foglalt célok megvalósulását és az abban vállalt
kötelezettségek teljesítését és a közös munka eredményességét.
Az egyéni kívánságokat mindenki a jelen gazdasági helyzethez igazítva fogja összeállítani, illetve
remélhetőleg ez tárgyalási alapot képez majd. Javaslatommal mind a 24 települést megkerestem, és
aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, azzal én ezt a szerződést megkötöm, és remélhetőleg egy közös
cselekvés mentén Fejér megye déli része elindulhat a gazdasági, társadalmi fejlődés útján, és az
elkövetkező években a hátrányokat fokozatosan közelítheti az európai normákhoz, és középtávon be
is fogjuk hozni a lemaradást.
Ehhez a társadalmi szerződés megkötéséhez kérem segítségüket és Önökön múlik, hogyan fogunk
tudni az elkövetkezendő időszakban közösen dolgozni, ha engem megválasztanak képviselőnek.
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Kossa Lajos polgármester:
Igyekeztem tájékoztatást adni a levél előzményeiről képviselőtársaimnak. Varga Gábor
képviselőjelölt kezdeményezésére február 12-én Rétimajorban folyt egyeztetés a térség
polgármesterei és a képviselőjelölt között. Gyakorló polgármesterként jól ismeri a helyi
önkormányzatok, a helyi közösségek problémáit és az elmúlt évek, évtizedek anomáliáit. Ezen a
megbeszélésen a polgármesterek nagy többsége megjelent és egyértelműen mindenki pozitívan
fogadta ezt a kezdeményezést. Abán már 4 évvel ezelőtt is próbáltunk egyfajta szerződést kötni
országgyűlési képviselőjelöltekkel, ha nem is aláírt megállapodás formájában. Természetesen, mivel
ez csak akaratnyilvánítás volt, és nem foglaltuk szerződésbe a felek kötelességeit, kevésbé volt
sikeres.
Ez a szerződés, amely a képviselő-testület előtt van, garanciát adhat arra, hogy a következő
időszakban valóban egy új korszak kezdődik. Egy ilyen együttműködésben a képviselő-testületnek
nemcsak jogai, igényei vannak, hanem komoly feladata, kötelessége is. Bátran mondhatom, hogy
nem jelent problémát a képviselő-testület számára 2010. június 30-ig összeállítani azt a prioritási
rangsort, amelyben a segítséget várjuk a következő kormánytól, a következő országgyűlési
képviselőtől. Nagyon fontos, hogy szeptember 30-ig megszülethet egy olyan együttes cselekvési
terv, amely a következő 4 év munkáját már az eddigieknél szabályozottabbá, tervezhetőbbé teszi és a
szerződés aláírásával intézményesítjük ezt a kapcsolattartást. Kiemelném, hogy a helyi képviselőtestülettel közösen évente értékelik a cselekvési terv végrehajtását, így a képviselő munkájának 4 év
múlva lesz egy nagyon pontos értékelési alapja a helyi közösség számára. Kérem, hogy éljünk a
felajánlott lehetőséggel, mert ezzel közösségünk érdekeit maximálisan képviseljük. Hangsúlyozom,
hogy ez a szerződés csak akkor lesz hatékony és akkor tud a településnek segíteni, ha valóban
megválasztják a térség országgyűlési képviselőjének Varga Gábort.
Németh László képviselő:
Véleményem szerint a szerződéskötéssel meg kell várni a választás végeredményét és a májusi
testületi ülésen térjünk vissza rá. Kampányízét érzem ennek a megállapodás-tervezetnek, annak
ellenére, hogy a tartalmával egyetértek és gondolatébresztőnek, jónak találom, de megállapodás
nélkül is ez lenne a feladata a megválasztott képviselőnek. Köztudott, hogy pártjában nagyon erős a
pártfegyelem, tehát csak a pártközpont egyetértésével valósíthatók meg a tervezetben foglaltak.
Hogyan gondolja Varga úr a tervezet megvalósítását?
Hozzátenném még, hogy 1998-2002. között az Önök pártja volt kormányon és a börgöndi repteret
280 millió forintért kaptuk meg a kormánytól, amikor sok önkormányzat értékes ingatlanokat ingyen
megkapott. Úgy látom, hogy ez az összeg a mai napig hiányzik a költségvetésünkből, hiszen a
likvid- és folyószámlahitelünk körülbelül ezt az összeget fedi le.
Javaslom tehát, hogy májusban térjünk vissza a szerződéskötésre, egyébként magával a tervezettel
egyetértek.
Varga Gábor országgyűlési képviselőjelölt:
Véleményem szerint a likvid- és folyószámlahitelt az elmúlt 8 év normatíva elvonásaiban kell
keresni és nem a börgöndi repülőtér 280 milliójában. Nemcsak Abának, hanem bármelyik, például
az általam vezetett önkormányzatnak is vannak hasonló likviditási problémái. Az, hogy 280 millió
Ft-ért adta el a repteret a Fidesz-kormány, ezt én nem tudom, 2002-ig nem nagyon foglalkoztam
ezekkel a dolgokkal. A végelszámolást akkor lehet megejteni, amikor minden lezárult és lehet, hogy
ez az összeg bőven be fog jönni.
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Az első kérdésére válaszolva, az igazi támogatást önök adják, a 24 település. Ha ezt egybe tudjuk
tartani és közös értékek mentén tudunk politizálni, akkor a képviselő nemcsak pártpolitika mentén
tud bizonyos dolgokat képviselni, hanem egy olyan érdek mentén, amit nagyon nehezen lehet
felülírni.
Nyilvánvalóan én egy politikai közösségnek vagyok a tagja és ennek vannak bizonyos prioritásai.
Egy képviselőnek nemcsak az a dolga, hogy saját térségét képviselje, hanem, hogy nemzeti
érdekekben is gondolkodjon. Biztos vagyok abban, hogy a döntéseink mögött nem lesznek olyan
egyéni érdekek, amelyek az elmúlt időszakban előfordultak.
Kossa Lajos polgármester:
Néhány félreértést szeretnék tisztázni. A börgöndi repülőteret valóban Székesfehérvárnak és Abának
úgy kellett megvennie, ezt az abai képviselő-testület nehezményezte is a Fidesz kormánynál.
Hozzáteszem, hogy miután 2002-ben megalakult a MSZP-SZDSZ kormány, a képviselő-testület
többször kérelmezte azt, hogy fizessék vissza Abának a pénzét, nem talált meghallgatásra a másik
kormánynál sem ezen óhajunk. Valóban így van, a folyószámla-hitelünkhöz, egyéb hiteleinkhez
nincs semmi köze a reptérrel kapcsolatos kiadásunknak, ugyanis a befektető cég megelőlegezte
Abának ezt az összeget, tehát ez nem rontja hitelképességünket.
Szeretném, ha érzékelné a képviselő-testület, hogy egy teljesen újszerű kezdeményezésről van szó.
Varga Gábor komolyan gondolja azt, hogy másképp kíván politizálni országgyűlési képviselőként,
mint amit eddig tapasztalt gyakorló polgármesterként, és amit valamennyien megtapasztaltunk a
megye déli részén. Ez a polgármesteri találkozón is egyértelműen kiderült, pártszimpátiától
függetlenül valamennyi polgármester egyöntetűen kifejezte örömét, hogy végre valami történik. Azt
is elmondták, hogy az elmúlt 20 évben az egyik legnagyobb probléma abból adódott, hogy
országgyűlési képviselőinkkel nem sikerült olyan élő kapcsolatot kialakítani, amely alapján
érdemben tudták volna segíteni a déli térség hátrányos helyzetének feloldását. Egyetértek Varga
Gáborral, itt lobbi érdekekről van szó, az országgyűlési képviselő erejét az adja, hogy mennyiben
tudhatja egy-egy kezdeményezése mögött a támogatást a térségben. Szennyvízügyben biztosan lesz
kérése a képviselő-testületnek és a társult településeknek. Nagyon alacsony támogatottság mellett
indultunk neki ennek a beruházásnak és a beruházás folyamán sem a kormányzat, sem az illetékes
minisztérium, sem a Parlament, a legminimálisabb kérésünknek sem tett eleget annak érdekében,
hogy be tudjuk fejezni. Ezek csupán olyan kérések voltak, hogy csoportosítsák át a címzett
támogatást, műszaki tartalmát változtassák meg, azt a néhány 10 millió forintot, amely bennragadt a
címzett támogatás kapcsán, járuljanak hozzá, hogy felhasználhassák a települések 2010-ben. Ezekre
a kéréseinkre folyamatosan elutasító válaszokat kaptunk, holott azóta kiderült, hogy ennél sokkal
kisebb súlyú kérdésekben, egyedi döntések mentén, 100 milliós nagyságrendben, felhasználási cél
nélkül kaptak helyi önkormányzatok támogatást, ez az úgynevezett híres-hírhedt ÖNHIKI-rendszer
1-es és 2-es változata. Az 1-es változat az, amelyre nagyon komoly táblázatokat kitöltve kell az
önkormányzatoknak pályázni, de kiderült, hogy volt egy másik rendszer is, ahol viszont mindenféle
feltétel nélkül, az önkormányzati miniszter jóváhagyásával 10-100 milliós nagyságrendig juthattak
hozzá önkormányzatok plusz támogatáshoz. Itt semmi más nem történt, mint egy alulfinanszírozott
beruházást erején felül próbál megoldani négy önkormányzat. Ha lett volna egy országgyűlési
képviselőnk, aki odafigyel ezekre a problémákra, ma már elfelejthettük volna a szennyvíz
beruházást. Nem volt, annak ellenére sem, hogy én személyesen kértem országgyűlési
képviselőnket, hogy segítse ebben a 4 települést. Ez a kezdeményezés most végre arról szól, hogy
számon kérhető módon érdemi együttműködést alakítsunk ki, és végre elindulhat egy olyan munka,
amely alapján lehet erős országgyűlési képviselője a megye déli részének is. Azt is látunk kell, hogy
a pártprogram köti majd az adott országgyűlési képviselőt, de ezen belül nagyon nagy a
mozgáslehetőség, nagyon különbözik az egyes képviselők lobbi ereje. A mi országgyűlési
képviselőnk is csak abban az esetben lesz erős, ha a 24 polgármester egységesen ki tud állni majd
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komoly dolgokért, és a szeptember 30-ig elkészült településenkénti cselekvési terveket a 3 kistérség
összefésüli egy egységes választókerületi programmá, melyet 4 év alatt megvalósíthatunk.
Van mire hivatkoznunk, csupán egy dolog, amely hiányzott eddig, ez az egységes akarat, amely
egyébként egyszer, néhány évvel ezelőtt megvolt egy rövid időre.
Bor József Dezső képviselő:
Gesztus értékűnek tartom a képviselő-testületek felé ezt az együttműködési megállapodást. A
szerződés aláírásával erkölcsileg is támogatjuk Varga Gábort. Ő pedig megválasztása esetén segíteni
fog a megye déli részén élőknek, azoknak a feladatoknak a megoldásában, amelyek hosszú ideje
húzódnak., úgy érzem, ez egy korrekt együttműködés lesz mindkét fél részéről. Tehát támogatom és
aláírásra javaslom a megállapodást.
Mercsek György képviselő:
A szerződésnek az aláírásával a bizalmunkat fejezhetjük ki, amely bizalom nélkül nem következhet
be változás. Sok ilyen képviselőre van szüksége Magyarországnak, mert nagy változás előtt állunk.
Megújulásra van szükség bizalmi alapon is. Ezt az állapotot mi emberek változtathatjuk meg, nem
egyedül a kormány. Tegyük meg, hogy úttörőként kifejezzük bizalmunkat a szerződés aláírásával,
mert csak így léphetünk előre. Ezt kellene követnie minden településnek.
Varga Gábor országgyűlési képviselőjelölt:
Nemcsak nekem vannak feladataim a leírt programpontokban, hanem önöknek is. Június 30-ig
készítenek egy tervet, - amit én szeptember 30-ig, leegyeztetek másokkal és a vállalhatóságát
megnézem - ezzel önök is egy 4 éves gazdasági programot terjesztenek a községük elé. Ha úgy
gondolják, hogy ezt a képviselő-testület tagjai fogják megalkotni, akkor már tévedtek, mert nem
fognak találkozni azok az igények és elvárások a község lakosainak igényeivel. A lakossággal és a
közösséggel együtt gondolkodva kell meghozniuk a döntéseket, amely később egy folyamatos
párbeszéddé fog átalakulni, ami elősegíti azt, hogy a mai széttöredezett társadalomban az emberek
szóba álljanak egymással és értelmes dolgokról beszéljenek. Ha jól meg tudják fogalmazni az itt élő
emberek problémáit és a közösség érdekeit, akkor ez önök számára hoz politikai hasznot és nem
nekem. Én egy közbeiktatott szerv vagyok, aki képviseli hosszú távon ennek a térségnek az érdekeit.
Önökre, mint a polgárok által választott képviselőkre, a szerződés megkötésével felelősség is hárul
és szeretném ha komolyan vennék ajánlatomat.
Németh László képviselő:
Számomra szimpatikus ez a megállapodás-tervezet, ha úgy jön ide Varga úr, mint megválasztott
képviselő, akkor minden szó nélkül támogatom.
Horváth István képviselő:
Nem emlékszem arra, hogy testületünk fennállásának történetében előfordult, hogy hivatalos idő
alatt, hivatalos helyiségben politikai ügyekkel, kérdésekkel foglalkoztunk volna. Ez nem tekinthető
másnak - ahogy elhangzott - mint eléggé kampányízűnek.
5

Örültem volna, ha az ülésen kívül találkozhattunk, beszélgethettünk volna a jövőről, hiszen amit
felvállal Varga Gábor, az rendkívül dicséretes és pozitív. De kampányidőszakban, hivatalos időben
és helyen ilyen terjedelemben foglalkozni ezzel, nem vagyok benne biztos, hogy nem sérti a
választási törvényt. Szerencsésebbnek tartanám, ha a választások után találkoznánk és akkor kötnénk
meg ezt a megállapodást. A sukorói példát említeném, ahol a polgármester úr nem volt hajlandó
hivatalos helyiséget rendelkezésre bocsátani. A választási törvény előírja, hogy minden pártnak,
indulónak azonos feltételeket kell biztosítani. Alapvetően egyetértek a kezdeményezéssel, csak a
helye, ideje, formája bizonyos fokig kifogásolható számomra.
Kossa Lajos polgármester:
Sukorón ugyan a törvény betűje nem sérült, de nekem megvan a véleményem, mint demokratának,
a sukorói testület döntéséről, mert valóban egyforma feltételeket biztosítanak, csak éppen a
feltételeket nem biztosítják a pártok ill. képviselőjelöltek számára, hogy a programjaikat
megismerhessék. Az abai képviselő-testület ebben is példaértékű döntést hozott, hiszen
kampányidőszakban, kampányidőszakon kívül valamennyi párt ill. induló számára ingyenesen
biztosítja a közösségi ház helyiségét. A megállapodás megtárgyalása nagyon is szerencsés,
hangsúlyozom, hogy ebben is esélyegyenlőség van valamennyi jelölt számára. Kérem a képviselőtestületet, hogy ne tegyük magunkat komolytalanná azáltal, hogy egy komoly ajánlatot a választások
utánra kívánunk kitolni.
Surányi László az MSZP helyi elnöke:
Egyértelmű, hogy a javaslat kampánycélokat szolgál, ugyanis olyan szerződés-tervezetet terjesztett
elő, amely csak akkor érvényes, ha őt országgyűlési képviselőnek választják. Ez egy nemes szándék,
de politikai háttere van. Eddig minden képviselőjelöltünk függetlenként indult, tehát ebből morálisan
az következik, hogy nem szerződik pártokkal. Tartok tőle, ha a képviselő-testület nagyon siet e cél
felé, elveszíti pártatlanságát. Azokat az észrevételeket támogatom, melyek szerint az országgyűlési
választások után kerüljön aláírásra ez a szerződés. A feladatok meghatározása nem jelenthet
problémát, hiszen nagyon sok terv van előkészített állapotban polgármester úr jóvoltából, amelyeket
csak rangsorolni kell és a megadott időpontra be lehet terjeszteni.
Kossa Lajos polgármester:
Hangsúlyozom, hogy nem párttal szerződünk, illetve, hogy képviselő-testület eddig is igyekezett
lépéseket tenni annak érdekében, hogy a település érdekeinek megfelelően minél komolyabb lobbi
tevékenységet tudjon folytatni. Négy évvel ezelőtt én kezdeményeztem azt a kampánygyűlést, akkor ezzel kapcsolatban senkinek nem volt kifogása – ahol Lengyel Zoltán, a Fidesz
képviselőjelöltje és dr. Szabadkai Tamás, az MSZP képviselőjelöltje mutatkozott be
településünknek. Akkor mindkét képviselőjelölt aláírta az Abai Társadalmi Szerződéshez és a
közösséggel közösen elhatározott céljaink megvalósításához kapcsolódó szerződést. A probléma az,
hogy mivel ezt mi kezdeményeztük, és bár aláírták a jelöltek ezt a szerződést, én az elmúlt 4 évben
azt tapasztaltam – és a tények is ezt igazolják –, hogy a képviselők nem vették komolyan. Ezért sem
kezdeményeztem ebben az évben, hogy ilyen szerződéseket kössünk képviselőjelöltekkel, ugyanis
meggyőződésem, hogy nagyon fontos az aláírás és a pecsét, de ennél még fontosabb, hogy belülről
jöjjön egy kezdeményezés. Ez Varga Gábor részéről érkezett meg. Ebben a szerződésben nincs
olyan kitétel, hogy csak akkor lép életbe, ha Varga Gábort megválasztják országgyűlési
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képviselőnek. A szerződés aláírása mindenképpen segíti a megállapodásban foglaltak
megvalósítását, természetesen, ha nem választják meg, a lehetőségei sokkal kisebbek lesznek.
Végül arra kérem képviselőtársaimat, hogy már a választások előtt a térségben megjelenő új
mentalitást fogadja el és támogassa. Továbbra is fenntartom, hogy ha rajtam keresztül bármelyik
képviselőjelölt írásban megkeresi a képviselő-testületet bármilyen javaslattal, természetesen ide
fogom hozni a képviselő-testület elé.
Jelenlegi országgyűlési képviselőnk a kampányban sem keresett meg, nem is kívánom értékelni,
hogy melyik pályázatban segített vagy sem, kinek köszönhetjük, hogy elnyertük a pályázatainkat.
Sajnos elmondhatom, hogy országgyűlési képviselőinknek sok köze nem volt az abai elnyert
pályázatokhoz.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Varga Gábor országgyűlési képviselőjelölt által megküldött megállapodás elfogadásával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület, 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a
megállapodást és a következő határozatot hozta:

29/2010. (III. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Gábor Fidesz-KDNP országgyűlési
képviselőjelölt által beterjesztett megállapodás tervezetét és azt az előterjesztés szerint – az
alábbiakban felsoroltak kiemelésével jóváhagyja:
1.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy 2010. július 30-ig a
helyi közösség szempontjából legfontosabb teendőkről, fejlesztésekről, azokat fontossági sorrendbe
állítva, testületi határozatban dönt.
2.
Varga Gábor vállalja, hogy a helyi képviselő-testület döntését követően a szükséges
egyeztetéseket lefolytatva 2010. szeptember 30-ig összeállítja a közös cselekvési tervet, amely
meghatározza szerződő felek teendőit.
3.
A közös akarattal jóváhagyott cselekvési terv megvalósítását Varga Gábor a település
polgármesterével szükség szerint, de legalább negyedévente, a képviselő-testülettel szükséges
szerint, de legalább évente egyszer áttekinti és értékeli.
4.
A választási ciklus végén felek közösen értékelik a jelen szerződésben és a cselekvési
tervben foglalt célok megvalósulását, az abban vállalt kötelezettségek teljesítését, és a közös munka
eredményességét.
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2)

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési tervének jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim megkapták az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervét. Valamennyi bizottság
ill. a Bodakajtori Településrészi Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyásra javasolja a képviselőtestületnek. Ezen kívül az Aba Sámuel Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, az iskola mellett
működő Iskolaszék, a Hétszínvirág Óvoda Közalkalmazotti Tanácsa, az óvoda szakszervezeti tagjai,
az óvoda szülői munkaközössége, a Polgármesteri Hivatal szakszervezeti bizalmija, a Gimnázium és
Kollégium szülői munkaközössége valamint a Művészeti Alapiskola szülői munkaközössége illetve
Közalkalmazotti Tanácsa is elfogadásra javasolja az előterjesztett 2010. évi költségvetési tervet.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési terve összességében 2.372.782.000 Ft kiadási
előirányzattal és 2.385.438.000 Ft bevételi előirányzattal került beterjesztésre. Jelenleg a
költségvetési tartalékunk 12.656.000 Ft. Mielőtt a költségvetés részleteibe belemennék, néhány
dolgot szeretnék feleleveníteni, annak érdekében, hogy mindenki pontosan és világosan lássa azt,
hogy az önkormányzat milyen környezetben kívánja végrehajtani a 2010. évi költségvetését. Ezt
azért is tartom nagyon fontosnak, mert meggyőződésem, hogy a 2010. évi költségvetési terv sikeres
végrehajtása alapjaiban fogja meghatározni a település jövőjét. A költségvetésünk alapján nagyon
fontos célok megvalósítása történhet meg 2010-ben, de a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy
nagyon feszített és nagyon sok veszélyt magában rejtő ez a költségvetési év, de ha végre tudjuk
hajtani, akkor nemcsak a 2010-es évet abszolváltuk, hanem a következő 10-20 év abai eseményeit
fogjuk pozitív értelemben meghatározni. Ha a költségvetés elkészítésének körülményeit tekintjük,
vissza kell mennünk a 2008-as évhez, mely év az Önkormányzatunk számára egy nagyon komoly
válságot idézett elő, és októberben derült ki, hogy ez a válság nemcsak az abai önkormányzatot
érinti, hanem egy olyan világválság és benne leginkább Magyarországot érintő válság alakult ki,
amely valamennyi magyarországi közösséget, valamennyi helyi önkormányzatot nagyon nehéz
helyzetbe hozott. Ez a válság, ez a nehéz helyzet fordulópont is volt településünk életében, ugyanis
nagyon komolyan felmerült a kérdés, hogy hogyan tovább. Itt egy fontos fordulópont volt a 2008.
szeptember 19-i falugyűlés, ahol a részt vevő emberek egyértelműen azon véleményüket fejezték ki,
hogy az önkormányzat, a képviselő-testület tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a közösen
elhatározott jövőképünkből lehetőleg minél kevesebbet kelljen feladni. A képviselő-testület az ebből
eredő feladatait komolyan véve 2009-ben nagyon sok korrekciós lépést hozott meg annak érdekében,
hogy a költségvetési egyensúlyt biztosítsuk és ami ennél is fontosabb, a kialakult válságra, amely
valóban azt bizonyította – nemcsak Magyarország, hanem az egész világ számára – hogy az
eddigiekhez képest más válaszokra van szükség. Az abai képviselő-testület olyan válaszokat tudott
adni erre a kialakult válságra, amelyek már magában hordozzák egy pozitív jövőkép megvalósítását.
Nagyon komoly munkát végzett a képviselő-testület az elmúlt évben, amit a testületi ülések száma is
jelez, összesen 21-szer üléseztünk a 2009-es évben és az ülések munkáját a következő alapvetések
határozták meg: egyrészt a Hermes Holding által elkészített átvilágítási anyag, amely pontosan
meghatározta, hogy a likviditási helyzet javítása érdekében milyen intézkedéseket, lépéseket kell
megtenni. Az elmúlt évben a képviselő-testületi üléseken folyamatosan a Hermes Holding
anyagában foglalt intézkedési csomagnak megfelelően hoztuk meg a korrekciós lépéseket. A másik
alapvetés, amely az önkormányzatunk munkáját 2009-ben meghatározta, az úgynevezett „Kék
Óceán Stratégia”, amely mentén a költséghatékonyság és az innováció irányába próbáltuk meg mind
az önkormányzat működését, mind a fejlesztési elképzeléseit alakítani. A harmadik fontos alapvetés
az volt, hogy az önkormányzati működés teljes átvilágítása mellett, amelyet a Hermes Holding
végzett el, a beruházások átvilágítása is történjen meg, annak érdekében, hogy ne csak számszerűen
tudjuk a falu közvéleményét tájékoztatni az elmúlt évek fejlesztéseiről, beruházásairól, hanem a
beruházások szabályszerűségéről és a pénzügyi elszámolásról is pontos, világos képet adjunk a
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képviselő-testület illetve a falu közössége számára. Ez a belső ellenőri jelentés is elkészült, ezt egy
következő napirend kapcsán fogjuk megtárgyalni.
Miért gondolom úgy, hogy a 2010-es költségvetés mérföldkő lesz Aba életében? Egyrészt 5 éves az
Abai Társadalmi Szerződés és szeretném hangsúlyozni, hogy 2005. március 14-én, amikor ezt a
Társadalmi Szerződést megkötöttük az abai emberekkel, pontosan meghatároztuk azt a jövőképet és
azokat a fejlesztéseket, amelyek ehhez a jövőképhez el fognak vezetni. Ezt a Társadalmi Szerződést
a képviselő-testület 10 évre kötötte az abai közösséggel, tehát amellett, hogy jubileumi évet ülünk,
félidőben tart a Társadalmi Szerződés megvalósítása. Mérleget kell adnunk és azért tartom nagyon
fontosnak a 2010-es költségvetést, ugyanis, ha majd felsorolom azokat a fejlesztéseket, amelyeket
végre szeretnénk hajtani, akkor jól láthatóvá válik az is, hogy amennyiben költségvetésünket
sikeresen végre tudjuk hajtani, akkor időarányosan a Társadalmi Szerződésben vállalt
kötelezettségeinket teljesíteni tudtuk.
A következőket tartom nagyon fontosnak kiemelni az elkészült költségvetési tervezettel
kapcsolatban:
1.
tétel: amennyiben a bevételeinket a költségvetési tervnek megfelelően tudjuk
realizálni, akkor az önkormányzatnak a hitelállománya a 2010-es évben sem fog nőni. Tehát
a 2009-es év után 2010-ben sem nő hitelállományunk. Az is jól látszik, hogy jelenleg csak
erre van erőnk, hogy a hitelállományunkat ne növeljük. A hitelállomány csökkentése már egy
következő időszak feladata illetve lehetősége lesz.
2.
tétel: valamennyi oktatási, nevelési és kulturális intézményünk működését igen magas
szinten tudjuk biztosítani a komoly költségvetési megszorítások ellenére. A bizottsági ülésen
is elhangzott a pénzügyi osztályvezető asszony részéről – szeretném ezt megerősíteni mindezt egy olyan évben tudjuk elérni, amikor az Aba Sámuel Általános Iskola esetében 20
millió forintos normatíva kiesése van az önkormányzatnak. Más területeken is hasonló
tendencia tapasztalható. Tehát több 10 milliós nagyságrendben estek ki bevételeink, amelyek
ellenére költségvetésünkben biztosítani tudjuk az önkormányzati intézményekben
megfogalmazott igényeket.
Költségvetésünkben több nagyon fontos beruházás szerepel ebben az évben, ill. 2011. március 31-ig
be kell fejeznünk a Norvég-alapos pályázatunkat. Ennek keretében bővíteni fogjuk az Aba Sámuel
Általános Iskola Szent István téri épületét, felújítani ill. bővíteni fogjuk a Béke téri épületeket, illetve
a tavaly elfogadott új koncepciónak megfelelően a gimnáziumnak szeretnénk épületeket biztosítani a
Kastélykert utca mögötti önkormányzati területen. Ugyanígy ebben az évben elindul a Kistérségi
Járóbeteg-Ellátó Központ megvalósítása, amely csak részben szerepel a mi költségvetésünkben,
ugyanis a pályázatot megvalósító szervezet a Kistérségi Járóbeteg-Ellátó Non-profit Kft. Az óvoda
esetében is fontos és örömteli hír, hogy már elnyert pályázatunk van az óvoda akadálymentesítésére,
amellyel közel 15 millió forintos beruházás valósulhat meg, illetve a mai testületi-ülés későbbi
napirendi pontjaként szintén jó hír, hogy a korábban a Közép-Dunántúli Régióhoz benyújtott, a ma
még belvízelvezető-árokkal el nem látott utcáinknak a belvíz elvezetés megoldására vonatkozó
pályázatunk sikeres volt, így ebben az évben már ennek a megvalósítása is megtörténik. A
szennyvízberuházás befejezése is szerepel költségvetésünkben. A bejelentések között még
részletesen ki fogok térni a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos néhány kérdésre. Kisebb
beruházásként szintén pályázatot nyertünk a Lómezőben található szeméttelep rekultivációjára. Nem
szerepel a költségvetésben, mivel nem az önkormányzat pályázott, de az önkormányzat
támogatásával nyújtottak be pályázatot az Aba Közalapítvány illetve a Vitalitas Egyesület. Abán és
Bodakajtoron fog játszótér megvalósulni.
Bár a következő fejlesztések a költségvetésünkben még nem szerepelnek, de folyamatban vannak
pályázataink, amelyeknek az elbírálása a közeljövőben várható. Említettem már az óvoda
tetőfelújítására és vizesblokkjának felújítására benyújtott pályázatot, illetve a tavalyi évről
áthúzódott a kerékpárút megvalósítására benyújtott pályázatunk elbírálása, amelyben értesüléseim
szerint, a napokban várható döntés. Benyújtottuk pályázatunkat a kistérségi ügyelet és orvosi rendelő
megvalósítására is, itt friss és jó hír, hogy formailag a pályázatunkat befogadták és elindulhat az
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értékelése. Ugyanígy még tavaly döntött az önkormányzat a megújuló energia-alapú kistérség
kialakítására vonatkozó KEOP-os pályázat benyújtásáról, valamint a kistérségi közlekedés
kialakítására is lehetősége lesz az önkormányzatnak a tavasz folyamán pályázat benyújtására. A
pályázat elkészítésére a testület már megadta a megbízást.
Több olyan TÁMOP-os pályázatunk van, amelyek a tavalyi költségvetésben is meghatározó szerepet
töltöttek be ill. ez 2010-re ugyanígy igaz. A tavalyi költségvetés elfogadásakor tájékoztattam már
arról képviselőtársaimat, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében olyan pályázati
lehetőségek állnak az önkormányzat rendelkezésére, amelyek komoly új tartalom megvalósítását
teszik lehetővé településünkön, illetve a kistérségben, de emellett a működési kiadásainkat is
bizonyos mértékben csökkenthetik, az önkormányzat likviditási helyzetét javíthatják. Már volt
ezekről szó, de nagyon fontosnak tartom ismét összefoglalóan elmondani azt, hogy a tavalyi évben 4
ilyen pályázatunk nyert. Ezeknek a megvalósítása már elindult, folyik a kompetencia-alapú oktatás
bevezetése az Aba Sámuel Általános Iskolában, elindult az abai óvodában a Biztos Kezdet Program,
amely 0-5 év közötti gyermekek számára biztosít nagyon komoly esélyt és lehetőséget. Folyik már a
Kultúr Közösségi Ház kereteiben a felnőttképzés megszervezése és a könyvtár fejlesztésére
benyújtott TÁMOP-os pályázatunk is nyert. Ezeknek a megvalósítása a 2010-es évben várható,
hozzáteszem, amellett, hogy a költségvetési likviditásunkat bizonyos mértékben javítani tudják ezek
a pályázati bevételek, egy olyan új szakmai csapat kialakítását is lehetővé teszik, mint a Közösségi
Ház, mint a Könyvtár keretében, amely az abai közösségi és kulturális életre nézve nagyon fontos,
pozitív fejlemény. Ezek összességében 300-400 millió forintos program megvalósítását tehetik
lehetővé Abán ill. a kistérségben.
Varga Istvánné képviselő, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
2009. július 1-től egyéb törvényi rendelkezések miatt a társulásunk fenntartójában változást
kezdeményeztünk. Július 1-től Óvodai Intézményi Társulás jött létre, a Mesevár Óvoda lett a
székhely, illetve az Abai Hétszínvirág Óvoda a tagintézmény. Ezt azért tettük meg, mert így az
állami normatívákat a tagintézményi normatívákkal szinten tudtuk tartani. Így az óvoda esetében
elmondható, hogy a központi támogatásból összesen 55 millió forintot tudtunk lehívni. Mivel a
fenntartó társulásban módosítottuk a felállást, ezért a pénzügyi vonatkozásban az abai óvoda
költségvetése nem jelenik meg Aba Nagyközség Önkormányzatának költségvetésében, csak a
kiegészítő hozzájárulás, amire szüksége van még az abai óvodának a költségvetéséhez. Ez ebben az
évben 21.746.000 Ft lesz, tehát erről az összegről kell gondoskodnia, úgymond hozzátennie az abai
óvoda költségvetéséhez az önkormányzatnak. 85.296.000 Ft az egész éves költségvetésünk, nagyon
szakszerűen lett összeállítva, takarékosan, a törvényi előírásokra odafigyelve, amely tartalmazza az
intézmények szerinti közalkalmazotti besorolási béreket. Mivel a járulékok csökkentek erre az évre,
ezért elmondható, hogy a bérek alig növekedtek, sőt talán a tavalyi évhez képest alacsonyabbak
illetve még a 2008. évi megszorítási intézkedések is befolyásolják a 2010-es költségvetésünket.
Összességében elmondható, hogy a bérből és a dologi kiadásból áll a költségvetésünk, a dologi
kiadás 20.700.000 Ft, ebben a nagyobb összeg a vásárolt intézményi étkeztetés teszi ki, amely 11
millió Ft illetve 3 millió Ft adója. A 2009-es évhez képest kedvezőbb a költségvetésünk, hiszen
kevesebb pénz kell hozzátenni a működésünkhöz. Mindazon pályázatok, amelyeket már a
polgármester úr is említett, kedvezően befolyásolják az óvodai munkát.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola Igazgatója:
Az Aba Sámuel Általános Iskola költségvetési szempontból az önkormányzat egyik legnagyobb
intézménye. 20 millió forinttal kevesebb az iskola állami támogatása a 2010-es évben, a költségeket,
bár ésszerűsítettük, ilyen mértékben nem lehet csökkenteni. Ebből következően az önkormányzatnak
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közel ekkora támogatást kell biztosítania az iskola működéséhez. A nehéz helyzet ellenére az elmúlt
években, közös erőfeszítéssel elért eredmények körét nem kellett szűkíteni. Az Ifjúsági és
Sportbizottság is támogatta a költségvetés elfogadását.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője:
Az idei évi költségvetésünk szakszerű és igen takarékos, bízom benne, hogy az éves működésünket
biztosítja. A pályázati lehetőségek által mi is igyekszünk hozzájárulni a költségvetéshez. Idén is
várható egy normatív kiegészítő támogatás, ami az önkormányzati támogatás mértékét csökkentheti,
de ez előre nem tervezhető.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium Igazgatója:
A gimnázium költségvetése is komoly munka eredménye. Örömteli, hogy idén 7 tanulója lesz
Abáról a gimnáziumnak, a felvételi eljárás folyamatban van. Köszönöm a képviselő-testületnek,
hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére kiállt a gimnázium mellett. Kérem a képviselő-testületet,
hogy a norvég alapú pályázat megvalósítását szorgalmazza, mert ha megkapnánk azokat az
épületeket, akkor az új osztályokat is normális és jó körülmények közé tudjuk elhelyezni.
Hazatalálás Alapítványunk által beadott, 53 millió forintos pályázatunkat befogadták. Az
önkormányzati testület döntésének köszönhetően megkaptuk azt a területet, ahol jó esélyünk van
arra, hogy egy ifjúsági szálláshelyet felépítsünk. Ez nemcsak az abai gimnazisták érdekeit fogja
szolgálni, hanem a működéséből származó bevételeket a gimnáziumba fogjuk visszaforgatni, ezáltal
az önkormányzat terheit tudjuk csökkenteni.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A keddi bizottsági ülésen részletesen megvitattuk a költségvetési sarokszámokat, amelyek mindenki
előtt ismeretesek. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a 2010-es költségvetést.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Bár az intézményeknek kevesebb pénz áll rendelkezésre, de a TÁMOP-os pályázatokkal biztosítva
lesznek a működési feltételeik, minőségi visszalépés nem lesz. A civil egyesületek idén 5 millió
forintból gazdálkodhatnak a javaslat szerint. Az Aba Napok megtartására szintén 5 millió forint
támogatás várható. A bizottság egyhangúlag támogatja a költségvetés elfogadását.
Farkas Károly képviselő, a Település-fejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
tagja:
A bizottság 1 ellenszavazattal javasolja a költségvetés elfogadását.
Szemerei Józsefné képviselő, a Bodakajtori Településrészi Önkormányzat vezetője:
Bodakajtornak nincs külön költségvetése, hiszen része az önkormányzatnak. 2010-ben
megvalósításra vár a szennyvízelvezetés és a felszíni vízelvezetés megvalósítása és a játszótér
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felépítése. Ha ezek megvalósulnak, elmondhatjuk, hogy lényeges életminőség javulás történik a
bodakajtori emberek életében. Ennek szellemében a településrészi önkormányzat támogatja a
költségvetés elfogadását.
Pukliné Tündik Tünde képviselő, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a költségvetést.
Varga Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság jóváhagyásra javasolja a költségvetési-tervezetet.
Kossa Lajos polgármester:
Belsőbáránd részéről a Magiszterek kezdeményezték egy 4 órás munkahely létrehozását a közösségi
élet segítésére, ez a költségvetésünkben természetesen szerepel. A képviselő-testület döntésével
közösségi élet kiteljesítéséhez járulhat hozzá.
Németh László képviselő:
A reptéri ingatlan hasznosításával kapcsolatban lenne egy észrevételem: polgármester urat idézem:
„a hasznosítási tervezet módja kezeli Aba rövidtávú likviditási gondjait, kamatfizetést, tartozásunk
rendezését.” A következő évben szó van a likvid hitelről, munkabér hitelről. „Ezen hiteleket az év
során újból szükségesek meghosszabbítani.” Tehát ezeket nem tudjuk vele kiváltani?
Kossa Lajos polgármester:
Nem. Hozzáteszem, ha az elképzelt módon realizálódik a hasznosítás – amely szerződés-tervezet
már készen van – , akkor a jelenlegi költségvetésünkhöz képest még tartalékok fognak képződni.
Hangsúlyozom, hogy a jelenlegi költségvetési helyzet nem teszi lehetővé, hogy a hiteleinkből
visszafizessünk, csak az elnyert pályázatainkhoz tudjuk biztosítani az önrészt, illetve az ismert
likviditási problémáinkat tudjuk megoldani. Kiemelném, hogy olyan vagyonhasznosításról van szó,
amely sokkal komplexebben közelíti meg a kérdést annál, mint hogy eladunk egy ingatlant.
Költségvetésünkből is érződik, hogy a vagyonnal való sáfárkodásnak egy jó példájáról van szó, nem
vagyont felélünk, hanem a vagyon hasznosításával lehetőséget teremtünk olyan önkormányzati
beruházások megvalósításához, amelyek alapvető fontosságúak. A 2010-es évben, - amennyiben
abszolváljuk költségvetésünket nem nő a hitelállományunk, elkezdhetjük az alapvető
beruházásokat és biztos vagyok abban, hogy 2011-től már a bevételeink bővüléséről beszélhetünk,
amely hitelállományunk csökkentéséhez vezethet.
Németh László képviselő:
Köszönöm, és támogatom a költségvetés elfogadását.
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Farkas Károly képviselő:
Dicséretesnek tartom, hogy hosszú évek óta először van pluszos költségvetésünk. Aggodalmamat
fejezem ki néhány bevétel megtérülésével kapcsolatban, de összességében úgy gondolom, meg
tudunk felelni a kihívásoknak, támogatom a költségvetés elfogadását.
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen vannak olyan tételek, amelyek teljesítése nem 100%, viszont a TÁMOP-os
pályázatok kapcsán tudunk tartalékokat képezni.
Horváth István képviselő:
A keddi ülésen már véleményemnek adtam hangot a költségvetés-tervezettel kapcsolatban, amely
után polgármester úr reményét fejezte ki, hogy többet nem veszek részt testületi ülésen.
Az intézmények költségvétését takarékosnak nevezném, azonban önkormányzatunk teljes
költségvetésével kapcsolatban komoly észrevételeim vannak. Képviselőtársaim figyelmét a 8-as és
9-es táblázatra hívtam fel, amelyekben a kiadások meghaladják a bevételeket. Ez a költségvetés
kísértetiesen hasonlít az előző évekéhez, az önkormányzat többet költ, mint ami rendelkezésére áll.
Ami ezt lehetővé teszi az az, hogy olyan tételek is szerepelnek a költségvetésben, amelyek nem
teljesen alátámasztottak. Meggyőződésem, hogy olyan tételeket, amelyek szerződéssel,
megállapodással, számlával nem alátámasztottak, helytelen szerepeltetni a költségvetésben.
Véleményem szerint ilyen tételekkel a költségvetést nem lenne szabad felelősséggel előterjeszteni.
Kossa Lajos polgármester:
Pénzügyi osztályvezető asszonyt kérem meg, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy egy
ingatlanhasznosítás - amelyről döntött a képviselő-testület, és egyértelműen dokumentált, hogy a
tárgyalások a végkifejlet felé tartanak és a szerződő fél nyilatkozatot tesz arról, hogy a tervezetben
elküldöttek jelentős részével egyetért, és lehetőséget lát arra, hogy március 31-ig megkössük a
szerződést - betervezhető-e vagy sem a költségvetésbe, illetve, hogy ebben hol van a képviselőtestület félrevezetve.
Horváth István bizottsági ülésen tett kijelentésére a bejelentések között részletesen ki fogok térni.
Visszautasítom, hogy arra kértem volna, hogy ne vegyen részt tovább az üléseken. Erkölcsileg
tartom aggályosnak, hogy továbbra is a képviselő-testület tagja és ezzel a mentalitással fejti ki
véleményét.
Horváth István képviselő:
Elfogadhatatlannak tartom, hogy ha valaki kifejti a véleményét, legyen az helyes vagy helytelen,
arra kérik, hogy többet ne vegyen részt a közéleti munkában, ez nálam átlép egy határt. Véleményem
szerint a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben kell tartani.
A keddi ülésen is elmondtam, most is példaként említeném, hogy 2008-ban 200 millió forint
értékben ingatlanértékesítés került beállításra a költségvetésbe, 150 millió forintos tartozást csinált
az önkormányzat ennek terhére. Nem kérdeztük mi ez, lehetett volna reptér értékesítés vagy a Sárvíz
Technológiai Park, Bodakajtor vagy akármi, nem kérdeztünk rá, ez lett a következménye. Tavaly a
kötvény kamata lett kivéve, idén megint egy-két tételre felhívtam a figyelmet. Megerősítem azt a
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véleményemet, hogy ha ilyen előterjesztések születnek, elsődlegesen az előterjesztőket tartom
felelősnek.
Kossa Lajos polgármester:
A bejelentések között visszatérek arra, hogy miért tartom aggályosnak Horváth István részvételét az
üléseken. Véleménynyilvánításában eddig sem akadályoztam, és ezután sem fogom.
Felhívom képviselőtársam figyelmét, hogy a csatolt jegyzőkönyvekből kitűnik, 2007. novemberében
Aba Nagyközség polgármestere tájékoztatta a testületet a 2008. év elején várható folyamatokról.
Megkérem a pénzügyi osztály vezetőjét, tájékoztassa képviselő urat arról, hogy szabályosan történt-e
költségvetés-tervezet megalkotása.
Nagy Anita pénzügyi osztályvezető:
Mivel a költségvetés a várható bevételeket és kiadásokat tartalmazza, semmiféle jogszabály nem
tiltja azt, hogy az önkormányzat ezt a bevételi forrást betervezze a költségvetésébe. Amennyiben év
közben nem teljesül ez a bevételi forrás, a képviselő-testületnek módosítania kell a költségvetést.
Más hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési rendeletét az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, az kérem, hogy igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Farkas Károly: igen
Horváth István: nem
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Németh László: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Szemerei Józsefné: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az önkormányzat és
intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
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Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2010. (III.12.) számú rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3) A 2009. évi normatíva igénylésének szabályszerűségéről szóló belső ellenőri jelentés
megtárgyalása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott B-Audit Kft. végzi önkormányzatunknál a
belső ellenőrzési feladatokat. Az elmúlt héten kaptuk kézhez a belső ellenőri jelentést. Az ellenőrök
valamennyi intézménynél áttekintették a normatíva-igénylés alapját képező kimutatásokat, tanügyi
nyilvántartásokat, OM-statisztikákat. Kisebb, nem jelentős eltéréseket állapítottak meg: az
élelmiszer-normatíva igénylésnél a létszámadatok és a ténylegesen étkezők létszáma volt eltérő, ami
abból adódott, hogy a gyermekek sok esetben nem jelzik, ha nem vesznek részt az étkezésben; a
gimnázium esetében pedig – mivel akkor indult – a következő tanévre becsült adatok voltak
megadva.
Javasolták a létszámadatok összehangolását és egy egységes nyilvántartás bevezetését minden
intézménynél, egyébként a törvényeknek megfelelő volt a feladataink ellátása.
Kasó László képviselő:
Minimális létszámeltérések abból adódhatnak, hogy bár az intézmények egymással egyeztetnek a
várható gyermeklétszámról, ezek az utolsó pillanatban is változhatnak.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság a jelentést elfogadásra javasolja.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelői és Összeférhetetlenségi Bizottság
elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja a jelentést.
Más hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2009. évi normatíva igénylésének szabályszerűségéről szóló belső ellenőri jelentésben
foglaltakkal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a jelentést és a
következő határozatot hozta:
30/2010. (III. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi normatíva igénylésének
szabályszerűségéről szóló belső ellenőri jelentést és azt elfogadja.

4)

Folyamatban lévő és befejezett beruházások ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés
megtárgyalása

Kossa Lajos polgármester:
A költségvetés tárgyalása folyamán már jeleztem, a képviselő-testület a 2009. évi belső ellenőrzési
terv jóváhagyásakor kérte, hogy a folyamatban lévő és befejezett beruházásokat is ellenőrizze a
belső ellenőrzést végző cég. Ez a jelentés a vizsgálat eredményét tartalmazza. A ellenőrzés tárgya:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja, a lezárt és a folyamatban lévő
beruházások dokumentáltságának vizsgálata, az üzembe helyezések dokumentumai.
Képviselőtársaim megkapták az ellenőrzési programot, amely tételesen felsorolja, hogy a
beruházások kapcsán mit vizsgáltak. A cég megkapta az önkormányzat gazdasági programját és a
Kék Óceán Stratégiát, amelyben tételesen szerepel valamennyi olyan beruházás, fejlesztés, amelyet
2002-2008. között végrehajtottunk. Ebből a cég a következő 7 beruházást választotta ki tételes
átvizsgálásra: az Orpheus-programban megvalósult településközpont-rehabilitáció 1-es komponense:
a Polgármesteri Hivatal felújítása, átalakítása, a 2-es komponense: az ún. abai elkerülő út beruházás,
a Béke téri iskola felújítása, nyílászáró-cseréje, az István téri iskola tetőtér-beépítése, Nyugdíjasház
építés, volt Községháza átalakítása Teleházzá, Aba Nagyközség szociális diákétkeztetését biztosító
humán infrastruktúra fejlesztése, a Fórum étterem felújítása.
Az átvizsgálás során a cég mindent rendben talált. A jelentéshez csatoltam a Magyar Államkincstár
ellenőrzése során született jegyzőkönyveket és a Váti Kht. által, a Phare-Orpheus programmal
kapcsolatban készített helyszíni projektlátogatási adatlapot, valamint a könyvvizsgálói
zárójelentéseket. Ezek tanúsítják, hogy a beruházások a jogszabálynak megfelelően zajlottak le.
Hozzáteszem, valamennyi beruházásunk esetében született ilyen jegyzőkönyv a Magyar
Államkincstár részéről, amelyek szintén pozitív eredménnyel zárultak, ezen kívül a beruházások
kapcsán megvalósult szolgáltatások üzemben tartásának évenkénti ellenőrzése során is mindent
rendben találtak.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A jegyzőkönyvek és jelentések nagyon részletesen tartalmazzák a beruházások folyamatát és
szabályszerűségét, ezért a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja azt.
Pukliné Tündik Tünde képviselő, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja a jelentést.
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Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a folyamatban lévő és befejezett beruházások ellenőrzéséről szóló belső ellenőri
jelentésben foglaltakkal, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a jelentést és
a következő határozatot hozta:
31/2010. (III. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a folyamatban lévő és befejezett beruházások
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést és azt elfogadja.
5) A gyógytestnevelés kistérségi (abai) ellátásáról szóló szakértői jelentés megtárgyalása
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Sajtos József, a Seregélyesi Közoktatási Központ igazgatójának felkérésére 2 közoktatási szakértő
vizsgálta a kistérségben a gyógytestnevelés oktatását. Jelentésük tartalmazza a gyógytestnevelésoktatás jogszabályi hátterét, a vezetendő dokumentumokat, községenként a szükséges személyi és
tárgyi feltételeket. E szerint Abán megfelelő színvonalú a gyógytestnevelés oktatása és a
gyógytestnevelők végzettsége. Az iskolaorvos megállapítása szerint 86 gyermek szorul
gyógytestnevelés-oktatásra. Ők csoportokra osztva, heti 9 órában kapnak oktatást.
Kossa Lajos polgármester:
Az abai gyógytestnevelés ellátása jogszerű és ami ennél is fontosabb, megfelelő óraszámot tudunk
biztosítani a gyermekek számára.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság úgy találta, hogy a jelentés elsősorban a személyi és tárgyi feltételekben tárt fel
hiányosságokat a kistérségben. Ezek a törvényi előírásokkal összhangba hozva megszüntethetők.
Abán megfelelő színvonalon biztosítottak ezek a feltételek is, ezért a bizottság elfogadásra javasolja
a jelentést.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a gyógytestnevelés kistérségi (abai) ellátásáról szóló szakértői jelentésben foglaltakkal egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a jelentést és
a következő határozatot hozta:
32/2010. (III. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a gyógytestnevelés kistérségi (abai) ellátásáról
szóló szakértői jelentést és az abban foglaltakkal egyetértve, jóváhagyja azt.
6) Döntés önrész biztosításáról „Aba Nagyközség vízelvezető rendszerébe be nem kötött
utcák bel- és csapadékvíz-elvezetése” beruházás megvalósításához
Kossa Lajos polgármester:
2010. február 24-i keltezéssel kézhez kapott levél szerint a belvízelvezetés-megoldására benyújtott
pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és a döntésnek megfelelően 76.724.044 Ft projektköltség
mellett 69.051.639 Ft. támogatást biztosítanak az Önkormányzatnak. A benyújtott pályázatunkhoz
képest 653.000 Ft-tal csökkentették a támogatható pályázati összértéket, ugyanis a bíráló bizottság
szerint a megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatás költségeinél ez az összeg nem került
megfelelő módon alátámasztásra.
Kérem, hogy a szerződéskötéshez a képviselő-testület határozatban biztosítsa a saját forrást.
Hozzáteszem, hogy jelenlegi döntésünkben 7.672.405 Ft-os saját forrás szerepel, de az
Önkormányzati Minisztérium önerőalapjáról szóló 2010. évi rendeletéből látható, hogy a belvíz
elvezetés megvalósítására vonatkozó Európai Uniós pályázatokat az ÖM az önrész további 60%-ával
támogatja, tehát ez az önrész sikeres pályázat esetén tovább csökkenthető az év folyamán.
A támogatási szerződés feltétele még, hogy a pályázó nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a
fenntartási időszak alatt önerőből vállalja az esetlegesen felmerülő pótlási, illetve be nem tervezett
karbantartási költségeket a vízelvezető-rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében.
Kérem, hogy erről is határozatban döntsön a képviselő-testület.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
90%-os támogatottságú pályázatról van szó, sőt még a 10%-os önrész is tovább csökkenthető 60%kal – a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Németh László képviselő:
A falu mely utcáit érinti ez a beruházás?

Kossa Lajos polgármester:
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A következő utcák nem rendelkeznek belvízelvezető-árokkal: Fiáth György, Petőfi u. déli és északi
vége, Táncsics északi vége, István tér környéke, Etele tér, Széchenyi, Kölcsey, Bocskai u. és
Bodakajtor valamennyi belterületi utcája.
Németh László képviselő:
Ezek milyen árkok lesznek, kikövezettek vagy fedettek?
Kossa Lajos polgármester:
Ez is pontosan szerepel a pályázatban, van burkolt, fedett és nyílt is. A következő ülésre be fogom
hozni a pályázat műszaki tartalmát is.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
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:
33/2010. (III.11.) számú

Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Aba Nagyközség
vízelvezető rendszerébe nem bekötött utcák bel és csapadékvíz elvezetése” című, KDOP-4.1.1/E09-2009-0018 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges saját forrás
igazolásának ügyét, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzata az "Aba Nagyközség vízelvezető rendszerébe be nem kötött
utcák bel és csapadékvíz elvezetése" című, KDOP-4.1.1./E-2009-0018 jelű pályázat támogatási
szerződésének megkötéséhez szükséges saját forrást 2010. évi költségvetése terhére biztosítja az
alábbiak szerint:
Összköltség:

76.724.044,- Ft (ÁFÁ-val)

Támogatás:

69.051.639,- Ft (ÁFÁ-val)

Saját forrás:

7.672.405,- Ft (ÁFÁ-val)

Összesen:

76.724.044,- Ft (ÁFÁ-val)

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy nyilatkozzunk arra vonatkozóan, hogy a fenntartási időszak alatt önerőből
vállaljuk az esetlegesen felmerülő pótlási és be nem tervezett karbantartási költségeket a
vízelvezető-rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:

34/2010. (III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Aba Nagyközség
vízelvezető rendszerébe nem bekötött utcák bel és csapadékvíz elvezetése” című, KDOP-4.1.1/E09-2009-0018 jelű pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
Az „Aba Nagyközség vízelvezető rendszerébe nem bekötött utcák bel és csapadékvíz elvezetése”
című, KDOP-4.1.1/E-09-2009-0018 jelű pályázat Támogatási Szerződésének megkötéséhez
kapcsolódóan a fenntartási időszak alatt Aba Nagyközség Önkormányzata önerőből vállalja az
esetlegesen felmerülő pótlási, illetve be nem tervezett karbantartási költségeket a vízelvezető
rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében.
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a
Támogatási Szerződés aláírására.
7) A KDOP-2009-5.3.2.-Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (óvoda
épületének akadálymentesítése) pályázat projektmenedzsment szerződésének
jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Az óvoda akadálymentesítésére vonatkozó pályázatunkat is pozitívan bírálták el. Mivel közben
óvodánk a soponyai óvoda tagintézményévé vált, ezért a kedvezményezett Soponya Nagyközség
Önkormányzata, azzal, hogy a szükséges önrészt az abai önkormányzat biztosítja.
A pályázathoz szükség van erre a szerződésre és a pályázat elkészítésével megbízott Infinity Kft.
rendelkezik a szükséges szakértelemmel a sikeres lebonyolításhoz. Ez a szerződés a bruttó elnyert
támogatás összegéhez viszonyítva 3%-os értéket határozott meg. Mivel 13.070.457 Ft-ot nyertünk a
pályázat során, így a vállalási díj 392.114 Ft + Áfa.
Kérem, hogy a megállapodás részét képező projektmenedzseri szerződést hagyja jóvá a képviselőtestület.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja a szerződést.
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Kossa Lajos polgármester:
Igen alacsony mértékű volt a vállalt önrész (10%) a beruházás nagyságához viszonyítva, de ennek
50%-át is megkaphatjuk ÖM-i támogatásból.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a projektmenedzsment szerződéssel 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:
35/2010. (III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség képviselő-testülete megbízza az Infinity Pénzügyi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t
(székhelye: Cegléd, Egres köz 1.) a KDOP-2009-5.3.2.-Egyenlő esélyű hozzáférés
közszolgáltatásokhoz (Hétszínvirág Óvoda {Aba} épületének akadálymentesítése) pályázat
projektmenedzsment feladatainak ellátásával.
A képviselő-testület a megbízási díjat a pályázat során megítélt visszafizetési kötelezettség nélküli
vagyoni juttatás bruttó értékének 3%-ának megfelelő összegben, azaz 392.114,- Ft-ban fogadja el,
mely az áfát nem tartalmazza.
A képviselő-testület a megbízási díj fedezetét az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a megbízási szerződés vállalkozóval
történő megkötésére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2010. március 31.
8) Helyi menetrend szerinti buszközlekedés közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Az abai helyi menetrend szerinti közösségi közlekedést 2006. május 1-je óta az Abai Kistérségi Kft.
látja el. Nemrégiben a kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy járuljon
hozzá a jelenleg érvényben lévő szerződés közös megegyezéssel történő felbontásához 2010. április
30-ával, a gazdasági válságra és a társaság egyéb likviditási nehézségeire hivatkozva.
A Sárvízi Regionális Szolgáltató Kft. vállalná ugyanilyen feltételekkel a helyi közlekedés
megszervezését.
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A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ miatt is szükséges megszervezni a kistérségi közlekedést,
ezért erre is pályázat benyújtását tervezzük. Terveink szerint a pályázat alapján lefolytatott
közbeszerzés során ki tudunk választani helyi és kistérségi közlekedést is lebonyolító vállalkozót.
Javaslom a közös megegyezéssel történő szerződésbontást 2010. április 30. napjával az Abai
Kistérségi Kft-vel, és 1 év határozott idejű közszolgáltatási szerződés megkötését ugyanilyen
feltételekkel 2010. május 1-től a Sárvízi Regionális Szolgáltató Kft-vel. Feltételezzük, hogy addigra
a közbeszerzés lebonyolódik és meg tudjuk pályáztatni a vállalkozó személyét.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
A jogszabályok lehetővé teszik, hogy 1 éves, határozott idejű közszolgáltatási szerződést kössünk a
szolgáltatóval közbeszerzési eljárás nélkül. Ebben az évben szeretnénk pályázatot benyújtani a
kistérségi közösségi közlekedés kialakítására vonatkozóan, amely szervesen kapcsolódna a
Járóbeteg-Ellátó Központ megépítéséhez. Ebben az esetben össze tudjuk kötni a pályáztatást a helyi
és kistérségi közlekedés kapcsán, tehát azért is optimális a megoldás. A cég ígérete szerint a helyi
közlekedés zökkenőmentesen folyhat tovább.
Németh László képviselő:
Milyen járműparkkal rendelkezik az új cég?
Kossa Lajos polgármester:
Csak az üzemeltető változik, a járműpark ugyanaz marad.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy közös megegyezéssel 2010. április 30-ával megszüntetjük a
közszolgáltatási szerződést az Abai Kistérségi Kft-vel, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:

36/2010. (III.11.) számú
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Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Abai Kistérségi
Kft-vel 2006. május 1. napjától fennálló közszolgáltatási szerződés
közösségi közlekedés ellátásra vonatkozóan-

-a helyi menetrend szerinti

közös megegyezéssel 2010. április 30. napjával

felbontásra kerüljön.

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvízi Regionális Kft-vel történő közszolgáltatási szerződés megkötésével egyetért, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
37/2010. (III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárvízi Regionális
Szolgáltató Kft. helyi közösségi közlekedés megszervezésére tett ajánlatát.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2010. május 1. napjától 1 éves időtartamra, határozott időre
megbízza a Sárvízi Regionális Szolgáltató Kft-t a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
ellátásával az előterjesztésben csatolt közszolgáltatási szerződésben foglaltak egyidejű jóváhagyása
mellett.
A Képviselő-testület megbízza Kossa Lajos polgármestert a közszolgáltatási szerződés
megkötésére és aláírására.
Felelős: Kossa Lajos
Határidő: 2010. április 30.
9) Döntés Aba Nagyközség polgármestere részére biztosítandó cafetéria juttatásról
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az összeg megegyezik a köztisztviselőknek járó összeggel, mely bruttó 370.000 Ft. A bizottság a
javaslatot elfogadásra javasolja.
Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
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Aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta
és a következő határozatot hozta:
38/2010. (III.11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester cafeteria
juttatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXIII. Törvény 49/F§-ában
foglaltak, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV.
Törvény 13.§-a alapján dönt arról, hogy a polgármestert cafeteria juttatásban részesíti, amelynek
éves keretösszege bruttó 370.000 Ft.
10) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület előző ülésén hagyta jóvá a Hermes Holding Kft. megbízását azzal kapcsolatban,
hogy „A horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések,
programok támogatására” kiírt pályázat anyagát készítsék el a Stratégiakutató Intézet segítségével.
A pályázat elkészült és határidőn belül benyújtásra került, vagyis a tavasz folyamán elbírálásra kerül.
A Stratégiakutató Intézet 63.238.300 Ft támogatásra pályázik. A pályázat címe: Abai és Fejér
megyei közösség- és demokráciafejlesztés. A pályázat lényege, hogy Fejér megyében 5
önkormányzat – Aba, Sárosd, Sárkeresztúr, Nagylók és Csókakő – közreműködésével szeretné a SKI
az Abán létrehozott modellnek megfelelően a helyi közösségi élet- és demokráciafejlesztési
programot végrehajtani. A program nem ismeretlen a képviselő-testület számára, hiszen sok olyan
része visszaköszön, amely az Abai Társadalmi Szerződés és a Magisztrátus megvalósítása kapcsán
került kidolgozásra. Jól látható, hogy milyen szakmai programok megvalósítására kéri a SKI a
támogatást. Egyrészt a pályázat megvalósítása új lendületet adhat az Abai Magisztrátus
tevékenységének, illetve a Társadalmi Szerződés megvalósításának, másrészt vannak olyan
települések Fejér megyében, akik követni szeretnék az abai példát, így náluk is hasonló folyamat
elindítása várható.
Ahhoz, hogy a SKI be tudja nyújtani a pályázatát, szükség volt arra, hogy fióktelepet létesítsen a
térségben. Az önkormányzat nevében hozzájárultam ahhoz, hogy önkormányzati épületben ezt
megtegye és a Cégjegyzékbe bejegyzésre kerüljön. Kérem, hogy ezt képviselő-testületi határozattal
is erősítsük meg.
Más észrevétel, kérdés nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Stratégiakutató Intézet Non-profit Kft. Aba, Rákóczi u. 12. sz. alatt
található ingatlanban fióktelepet hozzon létre és ez a Cégjegyzékbe is bejegyzésre kerüljön, kérem,
emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:

39/2010. (III.11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Stratégiakutató Non-profit Kft. a
8127 Aba, Rákóczi u. 12. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban fióktelepet létesítsen és ez a
Cégbírósági cégjegyzékben is bejegyzésre kerüljön.
Kossa Lajos polgármester:
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány felhívását eljuttattam képviselőtársaimhoz. „Közöd? Legyen
hozzá közöd! Önkéntes Fiatalok Napját” szerveznek 2010. április 24-én, 5. alkalommal. Célja, hogy
a sokszínű és értékes helyi programokon keresztül minél több fiatalt motiváljanak a közösségi
önkéntes tevékenységekben való részvételre, valamint hogy a társadalom és a döntéshozók figyelmét
ráirányítsák a fiatalok által végzett közösségi önkéntes tevékenység fontosságára.
Abban kérik segítségünket, hogy tájékoztassuk a programról munkatársainkat, tegyük lehetővé a
plakát jól látható módon történő kihelyezését, és a programba bekapcsolódó helyi fiatalokat a
lehetőségekhez mérten támogassuk. Kasó Lászlóval egyeztetve javasoljuk, hogy az abai
önkormányzat ennél hatékonyabban is vegyen részt a megszervezésben. Kérem a képviselőtestületet, hogy az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát bízza meg e nap
megszervezésével.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete szeretné, ha minél több abai fiatal venne részt az Önkéntes
Fiatalok Napja április 24-i programjaiban, ezért felkéri az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságát, hogy a programot szervezze meg. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
40/2010. (III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete támogatásáról biztosítja a „KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja”
elnevezésű program megszervezését, az önkormányzat szeretné, ha minél több abai fiatal venne részt
a 2010. április 24-én, 5. alkalommal megrendezésre kerülő „Önkéntes Fiatalok Napja”
rendezvényein, ezért felkéri az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát, hogy a
program abai lebonyolítását szervezze meg.
Felelős: Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Határidő: azonnal és folyamatosan 2010. április 24-ig.
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Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim két megállapodást is kézhez kaptak, amely a szennyvíz-beruházáshoz kapcsolódik
és a 63-as út melletti MÁV-tulajdonban lévő ingatlanok szolgalmi jogát rendezné. Mindkettő nagyon
fontos a szennyvíz-beruházás üzembe helyezéséhez. A megállapodás kapcsán alpolgármester úr
folytatott tárgyalásokat a MÁV-val, megkérem, hogy tájékoztasson bennünket ezek eredményéről.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Egy évek óta húzódó ügyben jutottunk megegyezésre a MÁV-val. Sikerült egy számunkra is
elfogadható árban megegyeznünk, amely megegyezik a szennyvíztisztító-telep környéki, szintén
állami tulajdonú ingatlan megváltási díjával. Javaslom, hogy hatalmazzuk fel polgármester urat a
megállapodás aláírására.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az abai 0557 hrsz-ra valamint az abai 449 hrsz-ra vonatkozó idegen tulajdonú ingatlan
igénybevétel és vezetékjog alakításáról szóló megállapodásokat elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
41/2010. (III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az idegen tulajdonú ingatlan
igénybevételéről, vezetékjog- és használati jog alapításáról szóló megállapodás tervezetét és a
következő határozatot hozta:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy vezetékjogot és használati jogot alapít
a Magyar Állam tulajdonában, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő, abai 0449 hrsz.-ú, 7 ha 826 m2
területű, „kivett közforgalmú vasút” művelési ágú, valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő, a
MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő, abai 0557. hrsz.-ú, 6 ha 2.438 m2 területű, „kivett közforgalmú
vasút” művelési ágú ingatlan 276 m2, illetve 424 m2 nagyságú területrészét érintő szennyvízvezeték
és átemelő elhelyezése, valamint a biztonsági övezetének biztosítása céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a fenti döntésnek megfelelően
a megállapodást aláírja és megkösse.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2010. március 31.
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Kossa Lajos polgármester:
Káloz polgármestere juttatott el hozzám egy levelet 2010. március 2-i keltezéssel. Polgármester úr
hozzájárult levele nyílt ülésen, teljes terjedelemben való felolvasásához.
(A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kossa Lajos polgármester:
Miután megkaptam, kötelességemnek eleget téve a levél igazát vagy nem igazát alátámasztó
dokumentumokat mellékeltem ehhez a levélhez és képviselőtársaimnak pénteken kiküldtem.
Ezt a levelet én pénteken küldtem ki képviselőtársaim számára, erről a levélről és a csatolt
mellékletekről is csak az abai képviselő-testület tagjai tudtak. Legnagyobb meglepetésemre 2010.
március 9-én polgármester úr írt egy levelet, melyet képviselőtársaimnak is kiosztottam, valamint
erre a levélre Stork Géza könyvvizsgáló által írt észrevételeket is fel fogom olvasni.
(A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mercsek György és Németh László képviselő, valamint Stork Géza könyvvizsgáló is jelezte felém,
hogy a tegnapi napon a kálozi polgármester úr kereste őket telefonon. Hívásának lényege az volt,
hogy igazolni tudja Stork Géza állításával szemben, hogy a Kálozi Víziközmű Társulat illetve ő
minden dokumentumot átadott a könyvvizsgáló részére.
A legnagyobb probléma az, hogy Stork Géza féle levélben egy szó sincs arról, hogy a Kálozi
Víziközmű Társulat nem szolgáltatott adatokat. Ezért szeretném megkérdezni képviselőtársaimtól annak tisztázása végett, hogy ki hibázott- ki az, aki a kálozi polgármester urat az előterjesztésről
tájékoztatta és ez milyen formában történt?
Horváth István képviselő:
Én vagyok a 3. képviselő, akit hívott a kálozi polgármester úr, erről a témáról mintegy 20 perces
beszélgetést folytattunk. A rendelkezésre bocsátott anyagok tartalmáról tárgyaltunk. Szóba került
természetesen Stork úr neve is.
Kossa Lajos polgármester:
Tehát ön tájékoztatta szóban Stork Géza könyvvizsgáló levelének tartalmáról a kálozi polgármester
urat?
Horváth István képviselő:
Én nem tudom, hogy kivel mit beszélt, természetesen szóba került, hogy milyen anyagokat kaptunk.
Kossa Lajos polgármester:
A két képviselőtársam arról tájékoztatott, hogy őket felhívta a kálozi polgármester úr és azt kérte,
mondják el a testületnek, hogy Stork Géza könyvvizsgálónak a Kálozi Víziközmű Társulat minden
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adatot átadott. Tehát képviselőtársamhoz az a kérdésem, hogy ő tájékoztatta-e a könyvvizsgáló
levelében foglaltakról a kálozi polgármester urat?
Horváth István képviselő:
Elképzelhető. A beszélgetés tartalma úgy is értelmezhető, ahogy polgármester úr mondja. Igen,
beszéltünk, ő hívott fel.
Kossa Lajos polgármester:
Tehát akkor Horváth István képviselő tájékoztatta a kálozi polgármester urat arról, hogy Stork Géza
azt írja levelében, hogy a kálozi polgármester úr akadályozza az átvilágítást, mert nem biztosították a
szükséges adatokat.
Horváth István képviselő:
Fogalmazzunk így.

Kossa Lajos polgármester:
Sajnálom polgármestertársamat, hogy képviselőtársunk őt ilyen helyzetbe hozta. Felolvasom Stork
Géza levelét szó szerint.
(A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Egyébként, a kálozi polgármester úr által küldött levél ugyanezt igazolja. Ebben arról tájékoztat,
hogy ők minden anyagot megküldtek 2009. december 9-én. A dátum megegyezik, Stork Géza
december 10-én kapta meg az utolsó adatot. Tehát egy szó nincs Stork Géza levelében arról, hogy
Káloz polgármestere nem hajlandó átadni az adatokat. Leírta, hogy az egyik ok, ami miatt nem tudta
befejezni jelentését, az a késve kapott adatok, de ezeket végül megkapta.
Az abai képviselő-testület és Stork Géza nevében is elnézést kérek kálozi polgármestertársamtól,
hogy ilyen helyzetbe került.
Kálozi polgármester úr levelében 2 levelet kifogásol, amely mellett értetlenül áll.
Képviselőtársaimnak csatoltam azt a 2 levelet, amelyet én polgármester úrnak küldtem, valamint
azokat az e-mail-eket, amelyekből látszik, hogy mi zajlott az elmúlt időszakban a beruházás
pénzügyi átvilágításának elősegítésének érdekében. 2010. január 13-án közös egyeztetés volt az abai
polgármesteri hivatalban, ahol valamennyi polgármester, a pénzügyi és műszaki bonyolító, az
általunk megbízott ügyvéd is jelen volt. Stork Géza már régóta jelezte, hogy kimutatásai szerint
aránytalanul történtek a banki hitelek lehívásai. Ezen az ülésen abban maradtunk, hogy az Erste
Banktól kérünk időpontot annak érdekében, hogy ezt tisztázni tudjuk. Hozzáteszem, már ősz óta
próbáltunk egy ilyen találkozót a bankkal létrehozni, 2010. január 27-én sikerült. Csatoltam Káloz
polgármesterének levelét, mely szerint neki ez az időpont, egyéb elfoglaltsága miatt nem felel meg.
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A banki egyeztetésen részt vett Strábel József, Stork Géza, Hetzmann Albert ügyvéd úr, Klopkó
János pénzügyi bonyolító, sárkeresztúri polgármester úr, jómagam, valamint a bank képviselői.
Stork Géza elmondta ugyanazokat a tényeket, amelyeket minden érintett képviselő-testület már
ismer. Lényege, hogy a Víziközmű Társulati hitelek aránytalanul kerültek lehívásra, ennek
következtében az abai hitel jelentős része elfogyott, nincs arányban a műszaki készültséggel, Káloz
esetében azonban egy elkészült hálózattal szemben a kálozi hitelek jelentős része még mindig
rendelkezésre áll. A bank képviselői pozitívan álltak az ügy megoldásához. Megegyeztünk abban,
hogy biztosítják mindazon adatokat, amelyek a tisztánlátáshoz ill. az aránytalan lehívások
rendezéséhez szükségesek. Megállapodtunk abban, hogy kikérjük az összes érvényes vízitársulati
hitelszerződést, a banki egyenlegeket, valamint kértük a bankot arra is, hogy valamennyi banki
pénzmozgásról pontos kimutatást adjanak. A bank elmondta, ahhoz, hogy ezeket az adatokat kiadja,
- mivel a 4 víziközmű társulat önállóan kötötte meg a banki szerződéseket – külön-külön kell
valamennyi víziközmű társulat elnökének a meghatalmazást megadnia ill. kérni az adatok kiadását.
A ügyvéd úr felajánlotta segítségét abban, hogy - amennyiben a víziközmű társulatok
meghatalmazzák őt - bemegy a bankba, átveszi ezeket az iratokat és ezeket eljuttatja majd a GesztorÖnkormányzathoz ill. Stork Géza könyvvizsgálóhoz. Az ügyvéd úr elkészítette azt a
meghatalmazás-mintát,
amelyet
megküldött
számomra,
ezt
elküldtem
valamennyi
polgármestertársamnak. Kálozi polgármester úr az első megkeresésre nem reagált, a második emailre jelezte, hogy a meghatalmazás aláírásához szüksége van információra, hogy dr. Hetzmann
Albert ügyvéd úr pontosan kitől és milyen meghatalmazással bír. Kérte annak a megbízásnak a
másolatát, amit az abai képviselő-testület adott ügyvéd úr számára. Egy napon belül tájékoztattam
polgármester urat, hogy az abai képviselő-testület a 177/2009. sz. határozatában bízta meg ügyvéd
urat és pontosan idéztem a szerződésből a megbízás tárgyát: „a megbízási szerződés keretében az
ügyvédi iroda feladata az Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Soponya települések beruházásában
megvalósuló csatorna- és szennyvíztisztító-telep beruházás vonatkozásában jogi, szakmai tanácsadás
és jogi képviselet ellátása” ill. csatoltam azt a határozati kivonatot is, amely mindezek igazát
bizonyítja. A tájékoztatás után polgármester úr úgy döntött, hogy ez mégsem elég számára, és 17-én
írt egy újabb levelet, amelyben kéri a megbízási szerződés másolati példányát, illetve azt, hogy
menjek át az intéző bizottság ülésére és adjak tájékoztatást a megbízás tárgyáról, ezt követően
haladéktalanul intézkedik. Előtte, 15-én érkezett egy másik levél is tőle, melyben kéri, hogy az
összes iratot küldjem meg neki. Február 22-i válaszlevelemben udvariasan, tárgyilagosan arra
kértem, hogy segítse a projekt átvilágítását illetve tájékoztattam arról, hogy nincs szükség arra hogy
az ügyvéd urat megbízza, személyesen is kikérheti a bankból a szükséges adatokat és átadhatja az
átvilágítást végző szakembernek. Ez az a levél, amely előtt ő értetlenül áll.
Tehát egyrészt a könyvvizsgálót nem csak az áfa-visszaigénylés érdekében bízta meg rajta kívül
valamennyi érintett önkormányzat, hanem a pénzügyi tisztánlátás érdekében is. Polgármester úr
kifejtette, hogy fenntartásai vannak Stork Gézával szemben, szeretném emlékeztetni, hogy Stork
Gézát Klopkó János javaslatára Weisengruber Imre támogatásával bízta meg Aba Nagyközség
Önkormányzata.
Célszerűnek tartanám, ha a kálozi képviselő-testület újra megvizsgálná ezt az ügyet, és ha
tárgyilagosan akarnak dönteni, akkor meg kell bízniuk Stork Géza könyvvizsgálót.
Másrészt Stork Géza –a késve megkapott adatok mellett- azt is jelezte levelében, hogy idézem: „a
társulatoknál végzett helyszíni vizsgálataimnál több számviteli hiányosságot tártam fel, erről
természetesen tájékoztatást csak az érintetteknek adhatok, ez alapján nehezen tekinthető a kálozi
adatszolgáltatás hibátlannak, különös tekintettel arra, hogy a sárkeresztúri és a kálozi víziközmű
társulat könyvelését ugyanaz a személy végzi.” A harmadik probléma az akadályoztatás volt: „A
feltárt hiányosságok alapján indokoltnak láttam a hitelező banktól információkat kérni. Ez év január
27-én végre sikerült érdemi egyeztetésre sort keríteni, de ezen nem tudott Soponya és Káloz
polgármestere részt venni. A megbeszélésen részletes tájékoztatást adtam azokról az
ellentmondásokról, amiket a vizsgálat alapján feltártam. Erről mellékelem az összefoglaló
táblázatot. A bank ígéretet tett a kért adatszolgáltatásra, a szerződések másolatai, bankszámlák
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egyenlegei, óvadéki számlára utalt pénzek dátum és jogcím alapján. Ezeket csak a társulatok által
adott felhatalmazás alapján tudja számunkra megadni, de Káloz polgármestere ezt nem adta meg. ”
Bízom benne, hogy Káloz polgármestere személyesen fogja kérni ezeket az adatokat a banktól és
biztosítja Stork Géza számára. Ezek a tények, melyeket táblázat formájában is el fogok juttatni
valamennyi Víziközmű Társulat számára. Aba esetében a megítélt Víziközmű Társulati hitel
1.058.314.515 Ft, ebből a fel nem használt hitel 55.179.109 Ft. A fel nem használt hitel az összes
hitel százalékában 5,21%. A beruházás finanszírozása a megítélt hitel százalékában 59,65%. Káloz
esetében ezek az adatok a következők: 724.607.795 Ft a megítélt hitel, fel nem használt hitel
260.611.836 Ft. A fel nem használt hitel az összes hitel százalékában 35,97%. A beruházás
finanszírozására a megítélt hitel százalékában 37,27%. Sárkeresztúr esetében 15,68%-a van meg a
hitelnek, a beruházást Sárkeresztúr 44,90%-os arányban finanszírozta, Soponya esetében 23,37%-a
van meg a megítélt hitelkeretnek, 43,12%-os a finanszírozási arány. A műszaki adatok tekintetében
Kálozon működőképes a hálózat 100%-a, Aba, Sárkeresztúr esetében a hálózat bizonyos százaléka,
Soponyán a mai napig nem működik semmi.
A tények figyelembe vételével Káloz polgármesterének és a képviselő-testületének arra kell
törekednie, hogy mindent tegyen meg az ügy tisztázása érdekében.
Eljutottunk oda, hogy ennek a beruházásnak a lezárása csak akképpen történhet, ha településenként
elszámolunk a kivitelezővel és egymással is. Egyértelműen az látszik, hogy az elkészült mű
minősége településenként eltérő, mindenki fizesse ki, ami elkészült nála.
Az adatokból látszik, hogy Káloznak kellene leginkább szorgalmaznia azt, hogy a tisztánlátás
megtörténjen.
Visszautasítom a kálozi polgármester úr azon állítását, hogy az abai képviselő-testület, mint gesztor,
olyan kötelezettségeket vállalt volna, amelyeket a többiekkel nem beszélt meg. Kijelentem, Aba
Nagyközség képviselő-testülete és polgármestere semmiféle olyan kötelezettséget nem vállalt fel,
amit ne egyeztetett volna az érintett képviselő-testületekkel, gesztorként végrehajtotta az érintett
képviselő-testületek döntéseit.
A Káloz Víziközmű Társulat tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy visszajusson
az Abai Víziközmű Társulathoz az a hitel, ami minket illet meg és tegyen meg mindent annak
érdekében, hogy a másik 3 településen is megindulhasson a szennyvíz-szolgáltatás.
Március 22-én lesz a kivitelezővel, polgármesterekkel, műszaki, jogi, pénzügyi szakemberekkel
egyeztetés, itt mindenki bizonyíthatja, hogy mennyiben elkötelezett az ügyek lezárása és tisztázása
irányában.
Javaslom, határozatban kérjük Káloz képviselő-testületét, hogy kösse meg a szerződést a
könyvvizsgálóval, amely a teljes tisztázáshoz szükséges, kérjék meg azokat az adatokat, amelyek a
jelentés lezárásához szükségesek, és a polgármester urat pedig kérjük meg, hogy ne az informálisan
tudomására jutott információk alapján írjon levelet.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Milyen iratokat kellene a banknak átadnia az ügyvéd úrnak?
Kossa Lajos polgármester:
Érvényes hitelszerződések, banki egyenlegek, összes kimutatás a banki mozgásokról.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Nem állnak rendelkezésre az önkormányzatoknál az érvényes hitelszerződések?
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Kossa Lajos polgármester:
Többször történt szerződésmódosítás. Szeretnénk összevetni a banknál és az önkormányzatoknál
lévő érvényes szerződéseket.
Horváth István képviselő:
Szerencsésnek tartottam volna, ha ide meghívjuk Káloz polgármesterét, hogy kifejthesse
véleményét, mert ebből a levéltömegből nem tudom megítélni, hogy kinek van igaza. Egyetlen
pozitívuma van a történteknek, hogy mindenki rendezni szeretné ezt az ügyet. Egyébként a
személyemet illetően elnézést kérek.
Jelzem, hogy kálozi polgármester úr által küldött, a testületnek is címzett 2-3 levelet én mint
képviselő nem kaptam meg.
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testületnek szóló levél mindenkinek a saját otthoni címére ment.
Bor József Dezső képviselő:
Ezek az adatok titkosak?
Kossa Lajos polgármester:
Nem titkosak, ezt minden képviselő-testületnek meg fogom küldeni.
Bor József Dezső képviselő:
Javaslom, hogy az Aba TV-ben tegyük közzé ezeket az adatokat, hogy a nyilvánosság is tudomást
szerezhessen az ügyről.
Horváth István képviselő:
Nem tartom jó ötletnek, hogy pénzügyi adatokat nyilvánosságra hozzunk.
Kossa Lajos polgármester:
Ezek nyilvános adatok.
Kossa Lajos polgármester:
Javaslatom a következő: Aba Nagyközség képviselő-testülete tisztelettel arra kéri Káloz képviselőtestületét, kötelezze Káloz polgármesterét arra, hogy a testületi döntéseknek megfelelően a
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könyvvizsgálóval a szükséges szerződéseket kösse meg, és a szükséges banki adatszolgáltatásban
működjön közre. Aba Nagyközség Képviselő-testülete az elkészült könyvvizsgálói jelentés
mellékleteként valamennyi olyan anyagot, amely az ügy tisztánlátása érdekében szükséges,
mellékelni fogja. Kérjük, Káloz Község Önkormányzata határozatban erősítse meg, hogy az
aránytalan hitellehívásokból eredő problémák megoldását vállalja és közreműködik abban, hogy Aba
hozzájusson ahhoz a hitelkerethez, amely őt megilleti. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:

42/2010. (III.11.) számú
Határozat

Aba Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel arra kéri Káloz Község Képviselő-testületét,
kötelezze Káloz Község polgármesterét, hogy a testületi döntéseknek megfelelően a
könyvvizsgálóval a szükséges szerződéseket kösse meg és a szükséges banki adatszolgáltatásban
működjön közre.

Aba Nagyközség Képviselő-testülete az elkészült könyvvizsgálói jelentés mellékleteként
valamennyi olyan anyagot, amely az ügy tisztánlátása érdekében szükséges, mellékelni fogja.

A Képviselő-testület kéri továbbá: Káloz Község Önkormányzata határozatban erősítse meg, hogy
az aránytalan hitellehívásokból eredő problémák megoldását vállalja és közreműködik abban, hogy
Aba hozzájusson ahhoz a hitelkerethez, ami őt illeti meg.

Kossa Lajos polgármester:
Javaslom, hogy az ülés elhúzódása miatt az Aba-Farm Kft-vel kapcsolatos tájékoztatásra a
következő testületi ülésen kerüljön sor. Röviden: az Aba Farm Kft. és a Cavour Kft. közti peres
ügyben másodfokon is megszületett az ítélet, melyben a Fővárosi Ítélőtábla jóváhagyta az elsőfokú
ítéletet, vagyis jogosnak tartja a Cavour Kft. követelését, és kötelezte az Aba Farm Kft-t, hogy
fizessen ki 21 millió forintot kamatostul. Az ítélet egyértelműen megállapítja, hogy bár sok igazság
van abban, ami a cég keresetében áll, viszont 2007. január 29-én született a felek között egy olyan
megállapodás módosítás, amelyet az Aba Farm Kft. részéről Trexler Ferenc és Horváth István írt alá,
mint a felügyelőbizottság elnöke. Ebben a megállapodás módosításban az Aba Farm Kft.
képviseletében Trexler Ferenc és Horváth István lemondott minden követelésről, a bíróság
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megállapítása szerint emiatt semmiféle követelése nem lehet, tehát egyértelműen ez a szerződés
módosítás az, amely további súlyos károkat okozott az önkormányzati cégnek és ezen keresztül az
önkormányzatnak.
A képviselő-testület ezt zárt ülésen már megtárgyalta és felkérte a cég felügyelő bizottságát, hogy
vizsgálja meg a rendelkezésre álló iratokat és tegyen javaslatot a további jogi lépések megtételére.
Tehát még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy Trexler Ferenc és Horváth István 2007. január 29én, a képviselő-testület tudta és beleegyezése nélkül egy olyan megállapodást kötött a cég nevében,
amely ezt a kárt okozta az önkormányzatnak.
Horváth István képviselő:
Kérem, hogy az előterjesztésekről
felkészülhessünk rá.

legalább

5

nappal

korábban

értesülhessünk,

hogy

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy személyi kérdések megtárgyalására zárt ülést rendeljünk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:
43/2010. (III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete személyi kérdések megtárgyalása végett zárt ülés tartását
rendeli el.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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