Iktatószám: P-2702-12/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 16. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket, valamint Nagy András Botond urat, Sárkeresztúr jegyzőjét, aki a képviselő-testület
2010. június 3-i döntésének megfelelően és a sárkeresztúri képviselő-testület hozzájárulásával a
jegyzői álláshely betöltéséig helyettesítéssel látja el az abai jegyzői teendőket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Horváth István, valamint Pukliné Tündik
Tünde, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt később fog megérkezni az ülésre.
A mai ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni, illetve
kérem a képviselő-testületet, hogy zárt ülés keretében bírálja el a jegyzői pályázatokat, valamint
tárgyalja meg a bejelentéseket:
Napirendi pontok:
1) Abai Részvételi Demokrácia Portál koncepcióterv jóváhagyása
2) Abai Életfa Kompetenciaprogram - Hagyományalapú, tevékenység-központú nevelés a
falusi iskolában
3) Intelligens Város és Kistérség Mintaprojekt - Aba és a Sárvíz kistérség (fenntartható,
innovatív, információs és tudástársadalom fejlesztés) - tervezett fejlesztések
4) A képviselő-testület 2010. évi munkatervének módosítása
5) Az okmányirodában végzett ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása
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6) Intézkedési terv jóváhagyása a helyi adók beszedéséről, adóhatósági tevékenység
vizsgálatáról, követelésállomány ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentés
megállapításaival kapcsolatban
7) Aba Nagyközség Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
8) 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)

Abai Részvételi Demokrácia Portál koncepcióterv jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület május 6-i ülésén tárgyalta az Atigris Zrt. és a Stratégiakutató Intézet közös
előterjesztését az Abai Részvételi Demokrácia Portál kialakítására vonatkozóan, ahol a képviselőtestület egyhangúlag jóváhagyta az elképzelést és megbízást adott a két cégnek a további részletek
kidolgozására. A koncepcióterv elkészült, kérem Sali Róbertet és Varga Csabát, hogy néhány szóban
egészítsék ki az írásos előterjesztést.
Sali Róbert, az Atigris Zrt. vezérigazgató-helyettese:
A Részvételi Demokrácia Portál informatikai hátteret biztosít ahhoz, hogy a nagyközség lakói, az
utcaközösségek intézményesített formában részt vehessenek a jelen és a jövő formálásában. Saját
fejlesztésű portálunkat ajánljuk fel erre a célra, olyan funkcionalitással, amelyet a
követelményjegyzékben leírtunk. A portál elősegíti, hogy az utcaközösségek, a Civil Fórum, a
Magisztrátus közösségért végzett munkáját egy egységes mérőrendszer alapján értékelni lehessen.
Ez a mérőrendszer lehetne egy virtuális pénzegység, az "Abai Peták", a képviselő-testület az általa
kiírt éves munkaterv feladatainak értékét ebben határozhatná meg. Létrehoznánk egy virtuális
Millenniumi Parkot, amelyben meg lehetne nézni, hogy milyen feladatok vannak, hány petákot
érnek és az utcaközösségek szavazással választhatnának, vállalhatnának belőle. Az az utcaközösség,
amelyik a legtöbb "Abai Peták"-ot összegyűjtötte az év folyamán, valamilyen komoly fejlesztést
kapna. Ezzel egyrészt a lakosok életkörülményeit tehetjük jobbá, másrészt a mi utcaközösségeinket,
Civil Fórumunkat, Magisztrátusunkat tehetjük egyénibbé és nyomon követhetjük, hogy az egyes
részvételi demokrácia egységek milyen feladatokat vállaltak és hol tart a végrehajtásuk.
Véleményük szerint működőképes lesz-e ez a terv, az utcaközösségek szívesen fognak részt venni
ebben?
Kasó László képviselő:
A peták helyett lehetne fabatka? Ez már egy korábbi rendezvény kapcsán minden általános iskolás
gyermeknek, és általuk a családjuknak is ismerős kifejezés.
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Sali Róbert, az Atigris Zrt. vezérigazgató-helyettese:
Lehet fabatka is, a fontos az, hogy a képviselő-testület határozza meg, hogy melyik munka mennyit
ér, és aki az év során a legtöbb petákot vagy fabatkát összegyűjti, az megvalósíthat egy fejlesztést,
pl. lesz az utcájában járda.
Bor József Dezső képviselő:
Az utcaközösségeknek veszíteni valójuk nincs, néhány eddig is aktív volt, ezzel a "reklámmal" egy
kis versenyhelyzetet teremthetünk köztük, és a kitűzött jutalmak hatására, ha nem is azonnal, de 4-5
éven belül egy fejlett mozgalom alakulhat ki, hiszen a saját utcáját valószínűleg mindenki szívesen
fejleszti. Gondolom, olyan feladatokról van szó, amelyeket eddig is végrehajtottak már a
közösségek, csak most konkrét értékelés is társul hozzá.
Sali Róbert, az Atigris Zrt. vezérigazgató-helyettese:
Így van, nem új dologról van szó, csak megpróbálunk a mai kor eszközeivel élni, az időbeli és helyi
korlátok megszűnnek, hiszen az internetes szavazással bármikor, bárhonnan beleszólhatunk a
közösség életébe.
Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet vezetője:
A helyi részvételi demokrácia megvalósításának első 5 éves szakasza sok újat hozott, sokfajta
lehetőséget tárt fel, de azon a területen, hogy minden utcaközösség a saját közösségét próbálja meg
segíteni, keveset tudtunk elérni, pedig ez lenne a legfontosabb momentum. A második szakaszban
az előkészületek, a formai feltételek megteremtése után elindul egy intenzív, az egész településre
kiterjedő tényleges közösségfejlesztés.
Az önkormányzat értékét az adja meg, ha az emberek baj esetén tudnak tőle segítséget kérni.
Lehetetlen, hogy a testület minden lakosnak egyenként segítsen, de ha a települést utcaközösségekre
osztjuk, ezek képviselői már hatékonyabban tudnak közreműködni a problémák megoldásában.
A modell lehetővé teszi minden embernek, hogy személyesen vegyen részt a döntésekben és a
végrehajtásban is.
Az internetes portálhoz kapcsolódó különböző fejlesztésekkel Aba megpróbál elindulni egy fejlett,
tudásalapú, intelligens nagyközség vagy város irányába. Az új technológiát, amelyet az informatika
kínál, és az erre épülő szolgáltatási rendszereket megpróbáljuk a társadalmi vagy közösségi élet
összes formájában alkalmazni és ennek hatását megvizsgálni. Nagyon fontos, hogy az információs
társadalom fejlesztése ennek révén is menjen végbe.
A részvételi jelző valóban azt jelenti, hogy mindenki részt vesz lehetőleg mindenben, és nagyon jó
lenne, ha a részvétel lehetőségét, felelősségét mindenki vállalná.
Kossa Lajos polgármester:
Ez a kezdeményezés szerves része lehet az eddigi folyamatnak, illetve magasabb minőségre
emelheti azt az együttműködést, amelyet 2004. szeptember 23-án indítottunk útjára. Azon a
falugyűlésen, és azóta többször is kifejtettem, hogy az akkor meghatározott jövőkép - az
önkormányzat és az őt segítő szakemberek hathatós segítségével - annál gyorsabban fog
3

megvalósulni, minél többen vesznek részt benne. A program megvalósításában, az Abai Társadalmi
Szerződés folyamatában egy nagy beruházás megvalósítása ugyanannyit ér, mint egy gesztus, egy
jó szó, amely a közösségi kapcsolatokat erősíti meg.
A Társadalmi Szerződés - amely az országban egyedülálló -jóváhagyása óta nagyon fontos
események történtek, az utcaközösségek felállítása, vezetőik megválasztása, a Magisztrátus
szervezetének, preambulumának jóváhagyása, magiszterek megválasztása. Ha nem is minden
területen haladunk olyan ütemben az általunk meghatározott célok megvalósításában, mint ahogy
sokan szeretnénk, az önkormányzatnak és a képviselő-testületnek abban kell segítenie, hogy minél
többen érezhessék, hogy ennek a nagyszerű folyamatnak a részesei, illetve minél többen lássák
világosan, hogy a nagyberuházások mellett fontos a közösségi kapcsolatrendszer minősége is. Hogy
mennyire érezzük jól magunkat ebben a közösségben, azon is múlik, hogy milyen emberi
kapcsolatokkal rendelkezünk, mennyiben tudják az emberi kapcsolataink segíteni a közös céljaink
megvalósítását. A képviselő-testület feladata, hogy olyan irányba terelje az egyes emberek
cselekedeteit, amely a közös célok megvalósulásához vezet. Ez a koncepcióterv az együtt
cselekvésnek nagyon fontos, de nem egyedüli keretét biztosíthatja. Jól illeszkedik ahhoz a
szervezeti felépítéshez és elhatározáshoz, amelyet a Magisztrátusban és a Társadalmi Szerződésben
megfogalmaztunk. Fontos szerepet kap a közösség életében a játékosság, mely elengedhetetlen a
megfelelő emberi kapcsolatok kialakításában, és biztosítja azt, hogy egyre többen kapcsolódjanak
be a programba. A portál kialakításánál az eddig kialakult szervezeti rendszerre építünk - a
Magisztrátusra, az ezt alkotó szervezetekre, a képviselő-testületre, az utcaközösségekre, a civil,
egyesületi és vállalkozói fórumra, valamint az egyházközségekre. Lehetőséget biztosítunk az
emberek számára, hogy a közösséggel szembeni jogaikat érvényesítsék és kötelezettségeiket
teljesíthessék. A portálnak közösségépítő szerepe lesz, hiszen segíthet abban, hogy az emberek a
kötelességeikre játékos formában ébredjenek rá, és azok teljesítése még haszonnal is járhat az
utcaközösség számára.
Az utcaközösségek közötti verseny két célt szolgál, az egyik, hogy a közösen meghatározott
jövőkép minél előbb megvalósuljon, a másik, hogy közösségi élményeket biztosítson az emberi
kapcsolatok javítása érdekében.
Az utcaközösségek javaslatait figyelembe véve a képviselő-testület felállít egy munkatervet és
mérőrendszert, melyben meghatározza, hogy milyen közösségi cselekedeteket, milyen formában és
minőségben kíván díjazni. A közösségi cselekedet lehet pl. egy fa elültetése, vagy a szomszédnak
nyújtott segítség, az egyesületi életben, a civil egyetemen való részvétel, a vállalkozók által nyújtott
segítség az önkormányzati munkában. Lehetőség lesz az utcaközösségen belül és kívül is petákot
gyűjteni, és ez a játékos forma remélhetőleg ösztönözni fogja az embereket arra, hogy az
eddigieknél hatékonyabban vegyenek részt a közösségi életben. Az évenkénti egyszeri
utcaközösségi találkozón határozzák majd meg az éves munkatervet, másrészt ezek a találkozók a
közösségi együttlétet fogják erősíteni.
A portál virtuális Millenniumi Parkja ugyanazt a szerepet tölti majd be, mint a valóságban a
település Millenniumi Parkja, a közösségi élet fontos színtere lesz.
Az elkészült koncepcióterv elindíthat egy együttgondolkodást a településen, sok részletet kell még
kidolgoznunk az elkövetkező időszakban, de bízom abban, hogy fogékony lesz a közösség erre.
Meggyőződésem, hogy nagyon fontos mérföldkő előtt áll a település, és ha ennek a játékosnak tűnő,
de komoly előterjesztésnek a lényegét a közösség is megérti, akkor az öt éve elindított részvételi
demokrácia modell követendő minta lehet más közösségek, települések számára is. Kérem a
képviselő-testületi tagokat, hogy mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban és indítsuk útjára a
koncepciótervet ma, annak érdekében, hogy minél több véleményt tudjunk összegyűjteni.
Ha valóra válik a portál, nemcsak a képviselő-testületi választás, hanem a Magisztrátus tagjainak
újraválasztása során is fogódzót adhat azoknak, akik Aba közösségi életében szeretnének szerepet
vállalni, ugyanis a portál megmutatja, hogy az utcaközösség vezetőjének vagy bármely fórum
tagjának milyen közösségi munkát kell végeznie.
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Köszönöm az Atigris Zrt.-nek és a Stratégiakutató Intézetnek, hogy a koncepcióterv kidolgozásával
komoly segítséget nyújtottak a közösség számára jövő útjának megtalálásában.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az Ügyfélkapus regisztráció megkövetelése nem fogja leszűkíteni a felhasználók körét, tekintettel
arra, hogy eddig legfeljebb azok regisztráltak ott, akiknek a munkájukhoz szükséges volt? Nem
lehetne a portál aktív használatát függetleníteni az Ügyfélkapus regisztrációtól?
Sali Róbert, az Atigris Zrt. vezérigazgató-helyettese:
Valóban, eddig kevés abai regisztrált az Ügyfélkapun, de mivel komoly szavazások fognak a
portálon lebonyolódni, ez megkívánja a biztonságos környezetet, másrészt előnyös lenne a
polgároknak az Ügyfélkapu használata, hogy ügyeiket gyorsabban, könnyebben intézhessék.
Kossa Lajos polgármester:
A testület támogatásával a Stratégiakutató Intézet által benyújtott TÁMOP-pályázat sikeres volt,
ezáltal további négy településen vezethetjük be az abai részvételi demokrácia modellt. A projekt
megvalósítása július 1-jével indul, mely által nemcsak a négy településen, hanem Abán is egy
magasabb minőség elérése tekintetében további munkák folynak majd. Jól látható, hogy egy
előremutató tartalommal nagyon komoly fejlesztési forráshoz lehet hozzájutni és a későbbiekben
ezen fejlesztés kapcsán akár még további hardver oldali támogatáshoz juthatnak az abai lakosok.
Az Ügyfélkapus regisztrációval ösztönözni tudnánk a lakosokat az ott elérhető szolgáltatások
igénybe vételére. Természetesen, ha ez lenne az akadálya annak, hogy a portál jól működjön, akkor
nem ragaszkodunk az Ügyfélkapus regisztrációhoz.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az Ügyfélkapu nagyon hasznos, nagyon jól működik, de tapasztalatom szerint csak azok
használják, akinek a munkájához szükséges.
Sali Róbert, az Atigris Zrt. vezérigazgató-helyettese:
Építhetünk abai adatbázist is, de akkor bele kell írni a szerződésbe, hogy mindenki elfogadja
autentikus adatbázisnak.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Részvételi Demokrácia Portál koncepciótervével - az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
koncepciótervet és a következő határozatot hozta:
79/2010. (VI.16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abai Részvételi Demokrácia Portál
koncepciótervének jóváhagyásához kapcsolódó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja az Abai Részvételi Demokrácia Portál koncepciótervét.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).

Pukliné Tündik Tünde képviselő az ülésre megérkezett.

2) Abai Életfa Kompetenciaprogram - Hagyományalapú, tevékenység-központú
nevelés a falusi iskolában
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője:
Az Abai Életfa Program három évvel ezelőtt indult, amely a művészeti tagozatos osztálynak egy
továbbfejlesztése, később kiegészült a kompetencia alapú oktatással és társintézményeink is
csatlakoztak hozzá, az óvodában és a gimnáziumban is hasonló szemléletben folyik a nevelés és
oktatás.
Az Életfa program az Aba Sámuel Általános Iskola és a művészeti iskola közös szervezésében
indult, ezek a gyermekek harmadik osztályosak és szeretnénk ezt a programot felső tagozatban
tovább folytatni, így az óvodától egészen a gimnázium befejezéséig ebben a szemléletben
tanulhatnának azok a gyermekek, akiknek erre van igényük. Ahhoz, hogy ez a program
megvalósuljon, komoly összefogásra és munkára van szükség, meg kell alakítani egy olyan
munkacsoportot, amely az elkövetkező egy évben elvégzi a program továbbfejlesztését.
Kérjük a testületet, hogy támogassa a program folytatását és adjon lehetőséget a kidolgozásához az
oktatási intézményekben dolgozóknak.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Maximálisan egyetértek a Tömör Zsuzsanna által elmondottakkal. Jövőre ötödik évfolyamba lép az
az osztály, amelyikben először folyt az oktatás az Életfa program alapján. Egy évünk van rá, hogy
precízen kidolgozzuk a 2011. szeptemberében induló tanévre az akkor majd 5. évfolyamba érő
osztálynál alkalmazandó programot. Amikor elkezdtük az Abai Életfa programot, mindenki
tisztában volt vele, hogy nem csak 4 évre szól, hanem végig kell mennie a nyolc évfolyamon.
A kompetencia alapú oktatás bevezetésére több tíz millió Ft-ot nyertek az abai intézmények, illetve
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a tagintézmények. Nagyon komoly munka folyt az elmúlt évben, nyolc osztály, 15 pedagógus vett
részt a kompetencia alapú oktatás bevezetésében. Az Aba Sámuel Általános Iskola nevelőtestülete, a
művészeti iskola és a gimnázium pedagógusaival karöltve képes arra, hogy kidolgozza ezt az új
programot, úgy, hogy a következő tanévben be lehessen vezetni.
Szeptember 1-ére a kompetencia alapú oktatás bevezetése miatt mindenképpen egy új pedagógia
programot is kell készíteni.
Az Abai Életfa Kompetenciaprogram kidolgozása nagyon szép feladat, létre kell hozni egy olyan
aktív csapatot, amely képes lesz ezt a munkát elvégezni. Azok a kollégák, akik részt vesznek a
kompetencia alapú oktatásban, a nem szakrendszerű oktatásban, úgy gondolom, erre a munkára
alkalmasak lesznek. Megváltoztak a nevelés körülményei, a társadalmi, családi környezet, ehhez az
oktatásnak is alkalmazkodnia kell. Meg kell felelnünk a jelenlegi oktatási rendszer
követelményeinek, de hogy milyen módszerrel, milyen úton érjük el, abban már az iskolának van
szabadsága. Jelen pillanatban az iskolák minősítésének legfontosabb szempontja a kompetencia
mérésen való szereplés, az eredmény felkerül az iskola honlapjára is.
Készek vagyunk a program kidolgozására és bevezetésére.
Varga Istvánné képviselő, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Elmondhatom, hogy a szeptemberi kompetencia pályázat keretén belül önállóan is kezdeményeztük
az Életfa óvodai program kidolgozását, amely még zajlik. Az óvodai program nagy mértékben a
hagyományokra, minden területen a gyermekek képességeinek fejlesztésére törekszik. Az Életfa
kompetencia program munkaanyagát az óvoda valamennyi pedagógusa megismerte, mellette állnak,
örömmel fogadták, hiszen teljes mértékben a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik,
gyermekközpontú, és olyan szemléletet ad nekik, amely fontos lesz a későbbiekben. Minden
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy segítsünk a munkacsoportban. Ahogy igazgató úr is elmondta,
már több körben egyeztettünk a programról, nagy az egyetértés és mindenki letette szándékát
mellette.
Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
Az oktatás a világban válságban van, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem egy
külföldről vezérelt gondolatkör mentén fogunk dolgozni, hanem egy alulról jövő és egy nyugatról
jövő kezdeményezés találkozik egymással a kompetencia programban, amely nem más, mint az
életre való nevelés. Ilyen intézményesült formában, mint ahogy mi elkezdtük, még nincs példa
Magyarországon, ebben egyediek vagyunk, és ha a lehetőséget kihasználjuk, akkor mintaként
szerepelhetünk nemcsak Magyarországon, hanem akár Európában is.
Látva két éves gimnáziumi tevékenységünket, olyasmit feszegetünk, amit sok helyen szeretnének
megvalósítani, de gyakorlatban még nem sikerült senkinek. Ezek a gyökerek a két világháború közti
magyar pedagógiai hagyományokra, sőt a középkori magyar pedagógiára is visszanyúlnak.
Nagyon fontos, hogy a programban foglaltak - amely most még csak elmélet - a gyakorlatban is
megvalósuljanak. A politikai rendszer folyamatosan olyan helyzetbe hozza az oktatást, amellyel
kurtították, szétzilálták, lehetetlen helyzetbe hozták a pedagógusokat és a diákokat is, most már
országosan is lesújtóak a diákok tanulási eredményei.
Ami itt elindul Abán, lehetőséget biztosít, hogy a magyar hagyományokra, a magyar műveltségi
alapra építve, ugyanakkor becsatolva az európai és a helyi folyamatokat egyesítse. A program
megírásában a kollégákkal nagyon szívesen részt veszünk, nem egy zárt keretet fogunk lefektetni,
hanem elindítunk egy jó folyamatot, mert mindig vannak újabb és újabb lehetőségek és változások,
és ha már Életfa vagy élet iskoláról beszélünk, az élet is mindig újabb kihívásokat hoz. Az oktatási
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rendszer legnagyobb hibája, hogy bezár egy keretbe egy meghatározott politikai célzattal, és ezt a
keretet tűzön-vízen keresztül fenntartja, még akkor is, ha az élet elment felette. Mi olyant tudunk itt
alkotni, ami szervesen beépül a közösségi életünkbe, a magyar műveltségbe, és ahogy az élet visz
előre bennünket, képesek leszünk alkalmazkodni az újabb és újabb lehetőségekhez és kihívásokhoz.
Óriási lehetőség, hogy mi elméletben és gyakorlatban is össze tudjuk ezeket párosítani.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság ma délután tárgyalta az Életfa Kompetencia programot, és a következőt javasolja a
képviselő-testületnek: a kompetencia programot a 2010-11-es tanévben az általános iskola felső
tagozatában készítse elő, a részletek kidolgozása után a 2011-12-es tanévben indítsa be. Így
megvalósulhat a folyamatosság, az óvodától a középiskoláig hasonló módszerrel folyna az oktatás.
Csép Györgyné alpolgármester:
Annyival egészíteném ki Bor József Dezső képviselő úr hozzászólását, hogy természetesen a 201112-es tanévben csak az akkori 5. osztályosoknál vezetjük be a programot és majd folyamatosan
mennek tovább.
Szükség van erre a programra, ugyanis nemcsak a szűkebb környezetünkben, hanem az ország
különböző pontjairól is érdeklődnek a modell iránt, és örömünkre szolgál, hogy az iskola elnyerte a
felnőttképzési akkreditációt is, vagyis az érdeklődő pedagógusok továbbképzésen betekintést
nyerhetnek az iskola életébe.
F. Korcz Judit, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettese:
Az Életfa program igazából egy szemlélet, nem osztályhoz, nem tantárgyhoz kötött. Ha a következő
tanévben kidolgozzuk, hogy mit jelent Életfás módon nézni a világot, a tantárgyakat, akkor az
bárhol bevezethető. Pont az a lényege, hogy olyan szemléletváltásra nyílik lehetőség, ami sok kis
helyen elindulhat, ahol fogékonyak rá a pedagógusok.
Kossa Lajos polgármester:
A bizottság álláspontja meglepő volt számomra, mert ez azt jelenti, hogy nem értették meg az
előterjesztés lényegét. Szemléletváltásra van szükség, nincs idő arra, hogy majd ekkor és ekkor
bevezetünk valamit, illetve nem csak egy programról van szó, -természetesen fontos, hogy az
„életfás”osztályok oktatását az 5. évfolyamtól is tovább tudják folytatni e program alapján - de
nagyon fontos, hogy valamennyi oktatási, nevelési intézményben dolgozó egy azonos jövőkép
mentén, belülről jövő motiváció alapján támogassa ennek a programnak a megvalósítását. Igazgató
úr véleményével egyetértve, valóban az iskola teljesítményének legfontosabb mérője az évenként
lefolytatott kompetencia mérések és eredményei.
Az abai iskolában az eddig lefolytatott kompetencia mérések eredményei tragikusak, az országos
színvonal alattiak és ez nem egy-két esetben történt, hanem folyamatos teljesítmény, erre az
általános iskola felső tagozata a mai napig nem találta meg a megfelelő választ, ugyanis a tavalyi
mérések eredményei is nagyon rosszak. Ez a sok jó hír mellett egy nagyon rossz hír az abai
közösség és általános iskola számára is.
Ha a testület ezt a kompetencia programot jóváhagyja ma, kértem igazgató urat és valamennyi
intézmény vezetőjét, hogy gyűjtsük össze azokat az embereket minden intézményből, akik belülről
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fontosnak tartják mindennek a megvalósítását, nem lehet várni, szeptemberre szemléletváltásra van
szükség az általános iskola felső tagozatán. Akinek nincs ennek a programnak a megvalósításához
belső motivációja, azzal váljanak el útjaink.
Jövő hét csütörtökön, rendhagyó pedagógus nap keretében, Soponyán valamennyi intézmény
valamennyi dolgozója jelenlétében az ünnepi alkalom mellett egy közös együttgondolkodás
indulhatna el e program mentén. Hangsúlyozni szeretném, hogy a kompetencia program a hatályos
törvényeknek mindenben megfelel, tehát nem arról van szó, hogy mi kísérletezünk, vagy bármi
olyat teszünk, ami nem illeszkedik a magyarországi és európai folyamatokba. Az elmúlt hetekben
lefolytatott monitoring vizsgálat, amely a norvég alap kapcsán történt, mind az Európai Unió
brüsszeli intézménye által, mind a hazai irányítóhatóságok által ismét megerősítették, hogy jó úton
járunk, egyértelmű, hogy egy olyan modell kialakítása van folyamatban Abán, amelyre Európa is
felfigyelt.
A norvég alapos pályázat kapcsán az infrastrukturális fejlesztés mellett fontos tartalmi vállalásaink
is voltak, ezeket a projekt lezárásakor, 2011. március 31-én teljesítenünk kell, nincs időnk,
szeptembertől komoly szemléletváltásra van szükség, és biztos szeretnék abban lenni, hogy az
oktatási-nevelési intézményeink valamennyi dolgozója elkötelezett a program iránt és mindent meg
fog tenni a hétköznapokban is annak érdekében, hogy a gyermekeink, a szülők, a falu érdekében a
programot minél gyorsabban és minél átfogóbban megvalósítsuk. Az alapok nagyon jók, de
néhányan nem tudnak ezzel azonosulni, és a hétköznapokban ezek az ellenállások nehezítik a
helyzetünket. Valamennyi intézményünk létszámadata is azt bizonyítja, hogy a program sikeres,
erősítenünk kell, hogy továbbra is ez a tendencia érvényesüljön, de ehhez az eddigieknél is nagyobb
elszántság és elkötelezettség kell mindenki részéről.
Az Abai Életfa Kompetenciaprogrammal egy olyan folyamatot indítottunk el saját erőből és
elhatározásból, amely bizonyítja, hogy jó úton járunk, a TÁMOP-os programok és a norvég alap
esetében is látszik, hogy az Európai Unió törekvéseivel összhangban lévő programról van szó,
súlyos százmilliókkal támogatják ezeknek a megvalósítását. Az EU TÁMOP által lehetett az abai
Életfa program hivatalos kompetencia program, ezt követően akkreditáltatni tudta a művészeti
alapiskola ezt a programot, ezt a szemléletet teljes körűvé és átfogóvá kell tenni az egész abai
oktatási-nevelési intézményrendszerben. Olyan minták alakultak ki a művészetis osztályok kapcsán,
amelyek alkalmazása megfontolandó lenne a más tagozatos osztályok esetében is.
Javaslom, hogy az intézményvezetők szeptemberig készítsenek el egy pontos cselekvési tervet a
saját testületükkel megtárgyalva.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Egyetértek az elhangzottakkal, valóban nem lehet a korábbi módszerekkel tanítani, változásokra
van szükség, ebben egyetértenek a nevelők, és készek a szükséges módosítások megtételére.
A kompetencia méréseken az utóbbi időben vannak olyan évfolyamok, amelyek az átlag alatt és
vannak olyanok, amelyek felette teljesítenek, de egyértelműen nem lehet a felső tagozatra fogni.
Változtak a körülmények, a családok, gyermekek hozzáállása, a felső tagozatban megváltozik a
gyermekek tanuláshoz való viszonya is, ha a szemléletváltással csak ezt sikerül megoldanunk, már
nagy lépést tettünk. A kompetencia mérés minden évben megmutatja majd, hogy milyen úton
haladunk, és ennek tükrében tudunk módosítani. Felesleges lenne most egy új pedagógiai programot
készítenünk, a kompetencia mérés miatt elő volt írva, hogy mindenképpen új pedagógiai program
szükséges. Ezért felesleges lenne kidolgozni egyet, majd jövőre még egyet, inkább várjuk meg, míg
ezek az új dolgok elkészülnek, dolgozzuk bele a pedagógiai programba, addig meg megyünk a régi
program alapján a megfelelő módosításokkal. Ha a munkabizottságok felállnak, akkor ez a nyár
folyamán, ősz elejére elkészülhet.
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Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság ülésén is vita alakult ki az időpontokkal kapcsolatban, hogy most szeptemberben el
tudjuk indítani a programot, vagy csak egy évvel később. Nem tudtuk eldönteni, hogy az előkészítő
folyamatok még a nyáron lebonyolíthatók-e, ha polgármester úr úgy látja, hogy szeptemberben be
kell indítani a programot, akkor nekünk pedagógusoknak az a feladatunk, hogy ezen dolgozzunk a
nyáron.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Amikor az intézményvezetők tárgyaltak erről múlt héten, akkor mindannyian abban maradtunk,
hogy dolgozzuk ki, vezessük be a programot. Ott egyik intézményvezető sem azt mondta, amit most
polgármester úr, hanem azt, hogy nem vagyunk elkésve, van egy évünk, készítsük elő.
Kossa Lajos polgármester:
Szerintem nincs ennyi időnk, kérem, hogy egy cselekvési tervet állítsanak össze.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
A szemlélet kialakulhat előbb, de a konkrét anyagot ki kell dolgozni.
Kossa Lajos polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el ma az Abai Életfa Kompetenciaprogramot, bízzuk meg az
intézményvezetőket a konkrét cselekvési terv elkészítésével, még szeptember előtti határidővel.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
A nevelőtestület szemléletváltását segíthetné egy 30 órás tanfolyamon való részvétel.
Kossa Lajos polgármester:
A határozati javaslatom a következő, fogadja el a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően
az Abai Életfa Kompetenciaprogramot és kérjük meg az intézményvezetőket, hogy augusztus 10-éig
konkrét cselekvési tervet nyújtsanak be a testület elé.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A munkaanyag 13. oldalán található teendők rövid és hosszú távon első pontja szerinti pedagógiai
programjának átalakításáról van szó?
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Kossa Lajos polgármester:
Az iskola pedagógiai programját egyébként is szeptember 1-ig meg kell változtatni.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Ezt nem tudom beletenni, mert a pedagógiai programban benne van a helyi tanterv is, tehát vagy
írunk egy programot, amibe beleírjuk, hogy a helyi tanterv részletes kidolgozása folyamatosan,
2011-ig történik, vagy a régi szerint dolgozunk tovább, amit később kiegészítünk.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy a kettő összeötvözhető, ha a kompetencia mérések miatt a pedagógiai
programot szeptember 1-ig változtatni kell, akkor azt meg kell tenni, de az ebben a programban
szereplő szempontokat is hasznosítani lehet benne.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
A kompetencia alapú oktatás miatt kell a pedagógia programot módosítani, nyertünk majdnem 3
millió Ft-ot a kompetencia mérések nem megfelelő eredménye miatt, a szakértői gárda egy 150
oldalas intézkedési-fejlesztési tervet állított össze, a kettő összehozható. A pedagógiai program
biztosan elkészül szeptemberig, 22-én a nevelőtestület már tárgyalja, és múltkor arról beszéltünk az
intézményvezetőkkel, hogy tegyük bele azt, hogy az Életfa program részletes kidolgozására később
kerül sor.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője:
Igazából nem arról lenne szó, hogy a tantervet kell módosítani, vagy az óraterveket, hanem az
Életfás szemléletet az általános iskola Pedagógiai Programjának elejére - ahol a pedagógiai
alapelvek vannak - kell beemelni.
Kossa Lajos polgármester:
Ez az úgynevezett preambulum, a cselekvési terv pedig azt tartalmazná, hogy hogyan fogjuk ezt
megvalósítani.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője:
Ha a Pedagógiai Program módosításra kerülne, akkor igazából ezeket kellene először beemelni,
utána a megvalósítás lehetne egy következő stádium.
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Kossa Lajos polgármester:
Továbbra is azt javaslom, fogadjuk el a kompetenciaprogramot, és augusztus 10-ig a cselekvési
tervet dolgozzák ki az intézményvezetők közösen.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Úgy érzem, egymás mellett elbeszéltünk eddig, a hozzászólók egyik része arról beszélt, hogy a
művészetis osztálynál meg kell tervezni a felső tagozat oktatásának programját, a hozzászólók
másik fele pedig kimondottan az Életfa programról.
Ezzel a cselekvési tervvel megoldódik a művészeti felső tagozatos program hiányossága?
Kossa Lajos polgármester:
Igen.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Leegyszerűsítve: szükség van egy szemléletváltásra és ettől függetlenül vannak olyan osztályok,
amelyek az Életfás program szerint tanulnak. Bármelyik osztály, bármelyik tantárgy esetében meg
lehet változtatni a szemléletet, követelmények vannak, keressük meg a legjobb módszert, hogy
eredményesek legyünk.
Kossa Lajos polgármester:
Abban kell még egyetértenünk, hogy ez a program nemcsak a tantestületekre vonatkozik, hanem a
gyerekekre és a szüleikre is, a közös felelősséget próbáljuk meg erősíteni.
Más hozzászólás, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az Abai Életfa Kompetenciaprogrammal, illetve azzal, hogy a testület felkéri az
intézményvezetőket, hogy a program megvalósítására vonatkozóan 2010. augusztus 10-éig
nyújtsanak be cselekvési tervet a képviselő-testületnek, 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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80/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abai Életfa Kompetencia-program
elfogadásához kapcsolódó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja az Abai Életfa Kompetencia-program – Hagyományalapú, tevékenység-központú
nevelés a falusi iskolában – című Kompetencia-programot.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az abai oktatási-nevelési
intézmények vezetőit, hogy 2010. augusztus 10-ig nyújtsanak be a Képviselő-testület elé az
Abai Életfa Kompetencia-program megvalósítására vonatkozóan cselekvési tervet.
Határidő: 2010. augusztus 10.

3)

Intelligens Város és Kistérség Mintaprojekt - Aba és a Sárvíz kistérség (fenntartható,
innovatív, információs és tudástársadalom fejlesztés) - tervezett fejlesztések

Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület az önkormányzati célok hatékonyabb megvalósítása érdekében 2010. március
11-én megállapodást kötött Varga Gábor országgyűlési képviselővel. A megállapodás 1. pontjában
foglalt kötelezettségének eleget téve, a képviselő-testület a helyi közösség szempontjából a
legfontosabb teendőket az alábbiakban határozza meg:
1. Aba és térsége szennyvízberuházás, belterületi utak helyreállítása, 2. Alba Airport repülőtér és
ipari park, 3. Sárvíz Technológiai Park, 4. Ivóvíz minőségjavító és vízbázisbővítő program, 5.
Sárvíz Kistérségi Rendőrőrs, Aba-Seregélyes összekötőút, 6. Sárvíz Kistérségi Sportközpont,
tornacsarnokkal, tanuszodával, sportpályával, 7. Abai Életfa KompetenciaprogramHagyományalapú tevékenység központú nevelés a falusi iskolában, 8. Sárvíz Kistérségi Járóbetegellátó Központ és kistérségi központi ügyelet, 9. Dél Kapuja (Ófalu, Borünnep tere, Tájvédelmi
Múzeum, Ökoturisztikai Park, termálvíz hasznosítás, 10. Sárvíz Megújuló Energia Alapú Kistérség,
11. Kistérségi Fenntartható Vízgazdálkodás, (tavak, víztározók kialakítása) 12. Bodakajtori
Közösségi Ház és orvosi rendelő felújítása, 13. Belsőbárándi Közösségi Ház és orvosi rendelő
felújítása, 14. Belsőbáránd szennyvízelvezetése, 15. Kerékpárút Székesfehérvártól Simontornyáig a
Sárvízen keresztül, 16. E-demokrácia program
Ezen programok egy részének megvalósításához már elnyertünk támogatást vagy részben
folyamatban van.
Németh László képviselő:
Hiányolom a felsorolásból a norvég alapos pályázatot és szeretném kérni polgármester úr
tájékoztatását az egyes fejlesztések kapcsán felmerülő új információkról.
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
16 fejlesztési tervet fogalmaztunk meg, hozzáláthatunk úgy is, hogy majd amelyikben pont lesz
pályázati lehetőség, abban kérjük a képviselő úr segítségét, másik megoldás, hogy kevesebb célt
fogalmazzunk meg. Az Alba Airport repülőtér és ipari park ügyét bizonyos szempontból
önkormányzaton kívül állónak érzem, a járóbeteg szakellátóközpont esetében pedig van már aláírt
szerződés, csak fel kell építeni, folyik a közbeszerzési eljárás, a norvég alapot nem tartom
szükségesnek szerepeltetni.
Kossa Lajos polgármester:
A norvég alapos pályázat része az Abai Életfa Kompetenciaprogramnak, így külön nem kell
szerepeltetni. A lista összeállításánál az volt a kérés, hogy a közösség szempontjából legfontosabb
fejlesztéseket jelöljük meg, ezek mind azok. A járóbeteg ellátónál valóban van megkötött
szerződésünk, viszont az önerő alapra még nincs, és ott szükség lesz a segítségre.
A képviselő dolgát könnyítjük meg azzal, ha a lobbizás során be tudja mutatni a döntéshozók
számára, hogy nagyobb léptékű program részeként mit szeretnénk megvalósítani, és annak milyen
hatása lesz a nagyobb térségre.
Az Alba Airport esetében ugyan nem mi fogunk pályázni, de a beruházás a programjaink
önrészéhez gazdasági alapot fog biztosítani.
Abban mindenki egyetért, hogy a szennyvízberuházás és a belterületi utak helyreállítása a közösség
szempontjából a legfontosabb, legsürgetőbb feladat.
Próbáltam aszerint összeállítani a javaslatot, hogy a helyi elképzelések mennyiben illeszkednek az
eddig ismertté vált kormányzati programokhoz. Több olyan nagy léptékű beruházás is szerepel,
amelyben csak minimális segítségre van szükségünk, de arra nagyon.
Igyekszem majd olyan szakmai anyagokkal is alátámasztani ezt a testületi határozatot, amelyek az
országgyűlési képviselő urat a tárgyalásokon segíteni fogják abban, hogy ezek közül minél több
valósuljon meg. Biztosan lesz olyan is, amelyre azt mondja, hogy a 2010-14. közötti időszakban
nem reális elképzelés, de amelyre a kormányzati egyeztetések után - szeptember 30-án - részéről
pecsét kerül, az már nagy biztonsággal tervezhető fejlesztés lesz.
A kistérségi rendőrőrssel kapcsolatban a napokban valamennyi rendőrkapitányság egyeztetést tartott
a térség polgármestereivel az ország közbiztonsági helyzetének megszilárdításáról. Az érintett
polgármesterek javaslatokat tehettek. Írásban kértem kapitány urat, hogy ebben a programban
kiemelt helyen szerepeljen a kistérségi rendőrőrs, és az ehhez szervesen kapcsolódó Aba Seregélyes
összekötő út megvalósítása. Információim szerint a rendőrség megerősítette, hogy az ő
programjukban ez továbbra is kiemelt helyen szerepel. A térség valamennyi polgármestere
megerősítette, hogy támogatják a rendőrőrs megvalósítását.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Intelligens Város és Kistérség Mintaprojekt tervezett fejlesztésekre vonatkozó határozati
javaslattal az írásos 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:
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81/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens Város és Kistérség
Mintaprojekt Aba és a Sárvíz Kistérség (fenntartható, innovatív, információs és tudástársadalom
fejlesztés) tervezett fejlesztésekre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati célok hatékonyabb
megvalósítása érdekében, a 2010. március 11-én Varga Gábor országgyűlési képviselővel
megkötött megállapodása alapján a helyi közösség szempontjából legfontosabb teendőket az
alábbiak szerint határozza meg.
Intelligens Város és Kistérség Mintaprojekt
Aba és a Sárvíz Kistérség
(fenntartható, innovatív, információs és tudástársadalom fejlesztés)
Tervezett fejlesztések:
1. Aba és térsége szennyvízberuházás, belterületi utak helyreállítása
2. Alba Airport – repülőtér és ipari park
3. Sárvíz Technológiai Park
4. Ivóvíz minőségjavító és vízbázisbővítő program
5. Sárvíz Kistérségi Rendőrőrs – Aba – Seregélyes összekötő út
6. Sárvíz Kistérségi Sportközpont (tornacsarnok, tanuszoda, sportpálya)
7. Abai Életfa Kompetencia-program – Hagyományalapú, tevékenység-központú nevelés a
falusi iskolában
8. Sárvíz Kistérségi Járóbeteg-ellátó Központ és kistérségi központi ügyelet
9. Dél Kapuja – ( Ófalu, Borünnep tere, Tájvédelmi Múzeum, Ökoturisztikai Park, termálvíz-hasznosítás, stb.)
10. Sárvíz Megújuló Energia Alapú Kistérség
11. Kistérségi Fenntartható Vízgazdálkodás (tavak, tározók kialakítása, stb.)
12. Bodakajtori Közösségi Ház és orvosi rendelő felújítása
13. Belsőbárándi Közösségi Ház és orvosi rendelő felújítása
14. Belsőbáránd szennyvízelvezetése
15. Kerékpárút Székesfehérvártól Simontornyáig a Sárvízen keresztül
16. E-demokrácia program
A tervezett fejlesztésekhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányokkal, engedélyes tervekkel,
építési engedélyekkel rendelkezik az önkormányzat.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési tervet a 2010. március 11-én
15

megkötött megállapodásnak megfelelően, közös cselekvési terv kidolgozása céljából juttassa el
Varga Gábor országgyűlési képviselőhöz.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2010. június 30.
4) A képviselő-testület 2010. évi munkatervének módosítása
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület elfogadott munkaterve szerint júniusban tárgyalnánk az "Út a munkához"
program tapasztalatairól szóló beszámolót, a Kultúr Közösségi Ház és a Tanka János Nagyközségi
Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót, valamint "A civil szervezetek szerepe és jelentősége
Aba közösségi és közéletében" című anyagot.
Mivel idén ünnepeljük az Abai Önkormányzat fennállásának 20. évfordulóját, a helyi választások
várhatóan októberben kerülnek lebonyolításra, továbbá komoly változások várhatók az
önkormányzatok életében, pl. a képviselők számának nagymértékű csökkentése, ezért javaslom,
hogy a képviselő-testület a munkaterv módosításával tegye lehetővé, hogy 2010. szeptemberében
ennek az igen jelentős korszaknak az értékelése megtörténhessen, s ezt követően falugyűlés
keretében, 2010. szeptember 30-án zárjuk le az 1990. szeptember 30-án indult, Aba életében
gyökeres változásokat előidéző időszakot. A minél átfogóbb és komplexebb visszatekintés
érdekében javaslom a következő napirendi pontok előkészítését és megtárgyalását a szeptemberi
ülésen: az oktatás-nevelés helye és szerepe Aba életében; Aba gazdasági élete az elmúlt húsz évben,
tájékoztató a mezőgazdasági termelőszövetkezeti, ÁFÉSZ és takarékszövetkezeti vagyon sorsáról;
az önkormányzat húsz éve, az önkormányzati tevékenység átfogó, komplex értékelése; az elmúlt 20
év az emberek szemével, melynek keretében különböző emlékek összegyűjtésével, bemutatásával
tekinthetnénk vissza erre az időszakra; Aba 1990-2010 - Ahogy a Fejér Megyei Hírlap látta, a
szerkesztőség segítséget nyújt az elmúlt 20 évben a Sárvíz Kistérségről és Abáról megjelent cikkek
összeállításához; cselekvési terv 2010-2014, mely szervesen kapcsolódik Varga Gábor
országgyűlési képviselővel megkötött szerződéshez, melyben vállalta, hogy szeptemberig a testület
elé terjeszti a közös cselekvési tervet.
Ezeknek a napirendi pontoknak az előkészítésével, megtárgyalásával a 2010. szeptember 30-i
falugyűlésen egy teljes körű áttekintést adhatunk az elmúlt 20 év munkájáról, és a 2010-14-es
időszakra vonatkozóan is konkrétumokról számolhatunk be.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Jól gondolom, hogy az "ahogy a Fejér Megyei Hírlap látta", illetve "az elmúlt 20 év az emberek
szemével" c. napirendi pontok esetében csak tájékoztatásról van szó, tárgyalást nem igényel?
Kossa Lajos polgármester:
Nem kell tárgyalnunk róla, cikkeket fognak összeállítani, illetve a Közösségi Ház, és a Magisztrátus
bevonásával készíthetjük elő ezt a napirendi pontot, pl. felhívással élnénk az emberek felé,
amelyben leírhatják gondolataikat, olyan képeket, tárgyi emlékeket juttathatnak el, amelyekről úgy
gondolják, hogy az elmúlt 20 évhez kapcsolódnak.
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Farkas Károly képviselő:
A szeptemberi ülés után egy hónappal választások következnek, nem tartom szerencsésnek a
cselekvési terv elnevezést, legyen inkább iránymutatás a következő testület számára.
Kossa Lajos polgármester:
Elfogadtunk egy megállapodást Varga Gáborral és azt a cselekvési tervet fogjuk megtárgyalni,
amelyet ő terjeszt elénk.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a képviselő-testület 2010. évi munkatervének módosítására vonatkozó határozati javaslattal az
írásos 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:
82/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2010. évi
munkatervének módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi munkatervét
az előterjesztésnek megfelelően módosítja.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

5)

Az okmányirodában végzett ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása

Major Istvánné okmányiroda-vezető:
2010. május 6-án tartott célellenőrzést okmányirodánkban a Közép-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal hatósági osztálya. Elsősorban a jogszabályok alkalmazását és a határidők
betartását vizsgálták. Az erről szóló jelentést kézhez kapták a képviselők, a hivatal a munkánkat
jónak minősítette.
Kossa Lajos polgármester:
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A vizsgálat az egyes ügykörök tekintetében és összességében is jó színvonalúnak minősítette az
okmányirodai munkavégzést.
Varga Istvánné képviselő:
Gratulálunk és további jó munkát kívánunk mindnyájuknak.
Kossa Lajos polgármester:
Az okmányiroda ügyfélforgalma igen magas, nemcsak Abáról, a kistérségből, hanem azon kívül is
nagyon sokan igénybe veszik a szolgáltatásokat.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a polgármesteri hivatal okmányirodájában végzett célellenőrzésről szóló jelentésben
foglaltakkal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
jelentésben foglaltakat és a következő határozatot hozta:
83/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának Okmányirodájában végzett ellenőrzésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának Okmányirodájában végzett célellenőrzésről szóló jelentésben leírtakkal az
előterjesztésben foglaltak szerint egyetért.
6) Intézkedési terv jóváhagyása a helyi adók beszedéséről, adóhatósági tevékenység
vizsgálatáról, követelésállomány ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentés
megállapításaival kapcsolatban
Nagy András Botond jegyző:
Először is szeretném megköszönni bizalmukat, hogy a jegyzői álláshely betöltéséig engem
választottak helyettesítő jegyzőnek.
2010. márciusában helyszíni ellenőrzést tartott a polgármesteri hivatalban a Vincent Auditor Kft. a
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helyi adókkal kapcsolatban. A kommunális adóról szóló rendeletben adminisztratív változtatásokat
irányoztak elő, polgármester úrral folytatott egyeztetés során úgy ítéltük meg, hogy nem szükséges
a rendelet azonnali módosítása.
Gépjárműadóból 2008-ban 21 millió Ft. bevétele volt az önkormányzatnak, 2009-ben azonban 3
millió Ft-tal kevesebb.
A gépjárműadó és a helyi iparűzési adó tekintetében a be nem fizetett és hátralékos adótartozások
igen magas számára tekintettel a polgármesteri hivatal Wölfinger Ottó önálló bírósági végrehajtót
kívánja megbízni a behajtások foganatosítása érdekében. Erre az adózás rendjéről szóló törvény
lehetőséget biztosít számunkra. Mivel az önkormányzat által kiküldött tájékoztató és felszólító
levelek nem hatnak olyan erővel az adózókra mint egy végrehajtói dokumentum, ezért véleményem
szerint ez jó megoldás lenne arra, hogy növeljük a behajtás hatékonyságát. A megbízási szerződés
tervezet szerint az önkormányzatnak nagy plusz terhet nem jelent, a végrehajtó a végrehajtás során
keletkezett költségeit az adósra terheli.
Augusztus 31-i határidővel szükséges az értékelési szabályzat felülvizsgálata, és a jogszabályi
változásoknak megfelelő módosítása.
A belső ellenőri vizsgálat szerint sok olyan technikai számon nyilvántartott adózója van az
önkormányzatnak, akinek nincs meg az adószáma. Ezeket az APEH-hel történő egyeztetés után
megpróbáljuk beszerezni. Ugyancsak problémaként szerepelt a jelentésben, hogy nem minden
esetben ismerjük az adózók bankszámlaszámát, így azonnali beszedési megbízást sem tudunk
foganatosítani velük szemben. Ezért felvesszük a kapcsolatot az APEH-hel, illetve a
pénzintézetekkel, hogy ezeket a bankszámlaszámokat kiderítsük, amihez egyébként jogunk van. A
bankszámlaszám ismeretében inkasszót nyújthatunk be a bankszámlára, ezzel növelve a behajtás
hatékonyságát.
Az iparűzési adó tekintetében a 2010. első félévi adót az önkormányzathoz kellett bevallani és
befizetnie a vállalkozásoknak, második félévben az APEH-hez történik, így az adóellenőrzések is e
szerint alakulnak.
Kossa Lajos polgármester:
Tudomásom szerint ezt az országgyűlés az elmúlt napokban módosította, újra a helyi
önkormányzatok fogják kezelni.
Nagy András Botond jegyző:
Ha elkészül a törvénymódosítás, akkor tartunk adóellenőrzéseket a vállalkozásoknál.
Megpróbáltam az elmúlt egy hétben megismerni az abai adózói állományt, szívesen válaszolok
kérdéseikre.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Havonta hány ügyet tud kezelni a végrehajtó?

Nagy András Botond jegyző:
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Ez megállapodás kérdése.
Kossa Lajos polgármester:
Néhány olyan vállalkozóról van szó, akik hosszabb ideje nagyobb összeggel tartoznak, első körben
rájuk kell koncentrálni. Elsősorban a 360 napon túli milliós kintlévőségeket szeretnénk behajtani.
A polgármesteri hivatal által kiküldött fizetési felszólítások nem jártak eredménnyel, így valóban
szükséges más jellegű intézkedések megtétele a behajtás foganatosítására.
Nagy András Botond jegyző:
A 360 napon túli, nagy összegű tartozások esetében kifejezetten előnyös lesz, ha bírósági végrehajtó
indítja el az eljárást.
Éves szinten az iparűzési adóból befolyó összeg 18 millió Ft, nagyságrendileg megegyezik a
gépjárműadóéval.
Farkas Károly képviselő:
A vállalkozókkal történt egyeztetés részletfizetésről, halasztott fizetésről?
Nagy András Botond jegyző:
Részletfizetési kérelmek voltak, ezeknek eleget is tett a hivatal.
Kossa Lajos polgármester:
Aki kért részletfizetési lehetőséget, az megkapta. Olyanokról van szó, akik nem kértek
részletfizetést és évek óta egyetlen forintot sem fizettek be. Néhány vállalkozásról van szó, de ezek
esetében milliós nagyságrendű a kintlévőség.
Annyit még tehet a hivatal, hogy levélben tájékoztatja a nagy adósokat arról, hogy ha bizonyos
napon belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor végrehajtóhoz kerül az ügye. Minden évben
kétszer értesítést kaptak arról, hogy tartozás áll fenn, tehát arról szó sincs, hogy nem tudtak a
fizetési kötelezettségükről.
Nagy András Botond jegyző:
Már az adóbevallás elkészítésekor tudtak a fizetési kötelezettségről, ha bevallást sem nyújtott be,
akkor mulasztási bírságot kell kiszabni.

Mercsek György képviselő:
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Létező cégekről van szó?
Nagy András Botond jegyző:
Az önkormányzat nyilvántartásából kitűnik, hogy létező cégekről van szó, csak egy áll felszámolás
alatt.
Kossa Lajos polgármester:
Csak olyan cégeket adunk át a végrehajtónak, amelyek még léteznek.
Nagy András Botond jegyző:
Az adótartozás öt éven belül évül el, a legtöbb esetben 3-4 éves kintlévőségről van szó, tehát az
utolsó pillanatban vagyunk, azonnali cselekvés szükséges.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal - mely tartalmazza az intézkedési tervet és a végrehajtási ügyátadó
megállapodást is - az írásos 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:
84/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adók beszedésével, adóhatósági
tevékenység vizsgálatával, és a követelésállomány ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentés
szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1) Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adók beszedéséről, az
adóhatósági tevékenység vizsgálatáról, és a követelésállomány ellenőrzéséről készült belső
ellenőri jelentést elfogadja.
2) Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentés alapján a
jegyző által elkészített intézkedési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és
utasítja a jegyzőt, hogy a tervben foglalt intézkedéseket határidőre végezze el. (előterjesztés
a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3) A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetet és
ezúton felhatalmazza a polgármestert, hogy a Wölfinger Ottó önálló bírósági végrehajtóval
megállapodást kössön a helyi adó tartozások behajtására vonatkozóan
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(megállapodás tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
7) Aba Nagyközség Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
Képliné Molnár Ildikó igazgatási és hatósági osztályvezető:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 96. § (6)
bekezdésében foglaltak alapján a jegyző a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal,
majd a jegyző az elfogadott értékelést elküldi a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatalának. Az átfogó értékelésünk részletesen tartalmazza a
gyermekvédelmi rendszeren belül a pénzbeli ellátásokat és a gyermekvédelmi gondoskodás körébe
tartozó hatósági intézkedéseket.
Tájékoztatni szeretném a tisztelt képviselőket, hogy a kormány - az előző évekhez hasonlóan - a
2010-es évben is biztosítani kívánja a rászoruló gyermekek részére a nyári étkeztetést.
Településünkön az elvi keretösszeg 82 fő, amelyet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma alapján határoztak meg, ezzel szemben nálunk 121 fő igényelte a nyári
étkeztetést. A KDR ÁH Szociális és Gyámhivatala ezt a megyei keretből 22 fővel kiegészítette,
vagyis valamennyi gyermek megkezdhette június 13-án az étkezést. Ez a keretösszeg kb. augusztus
közepéig fedezi a költségeket, de lehetőségünk van a hiányzó összeg igénylésére. Ezt a 339.660 Ftot a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól meg tudjuk igényelni, amennyiben ezt rendelkezésünkre
bocsátják, akkor az egész nyári szünet ideje alatt mind a 121 gyermek étkezni tud. A
többletigényünket július 20-áig kell jelezni, és július 30-án derül ki, hogy megkapjuk-e.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékeléssel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
jelentésben foglaltakat és a következő határozatot hozta:
85/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba Nagyközség Önkormányzata
2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
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(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

8 ) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A június 1.-2.-i nagymértékű csapadék következtében Abán négy helyen kellett olyan védekezést
folytatnunk, amelyre a vis maior tartalék címén igényt nyújthatunk be a Belügyminisztériumhoz. A
Jókai utca 12. sz. ház udvarán olyan nagy víz keletkezett, amely már a lakóházat is veszélyeztette,
itt a vizet szivattyúval kellett átemelni a vízelvezető árokba. A Széchenyi utcában a működő
szivattyúk nem bírták el nagy mennyiségű csapadékot, ezért az önkormányzat szivattyújával rá
kellett erre segíteni. A Nefelejcs utcában a belvíz átemelő a nagy mennyiségű belvíz miatt
tönkrement és gyors cseréjére volt szükség, a Juhász közben pedig a lakóházak védelme érdekében
egy ideiglenes árkot kellett kialakítani. A vis maior igényünket az előírásoknak megfelelően
benyújtottuk, 2010. június 10-én helyszíni ellenőrzést tartottak a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a KDR Államigazgatási Hivatal munkatársai, ahol az általunk benyújtott igényeket
megvizsgálták, a helyszíneket megnézték és megállapították, hogy a védekezések a további károk
megelőzése érdekében szükségesek voltak, a támogatás megítélését javasolják.
A képviselő-testületnek határozatot kell hoznia az igény benyújtására vonatkozóan. Az összes
költségünk 1.002.725 Ft, ennek 90%-ára kérhetünk támogatást, vagyis 902.455 Ft vis maior igényt
tudunk benyújtani, ez a következőképpen oszlik meg: a szivattyúzás költsége (gázolajköltség)
125.415 Ft, árokásás 4 órára 35.000 Ft, az új szivattyú bekerülési értéke 62.500 Ft, és csatoltam az
előterjesztéshez Vadász Zoltán árajánlatát, amely a Juhász közben az ideiglenes árok fedetté
alakítását és az út helyreállítását tartalmazza 779.810 Ft. értékben.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat jóváhagyásával nyújtsuk be konkrét
igényünket a vis maior alaphoz.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
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:

86/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
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Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior tartalék címén támogatási igényt
nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése:

2010. június 1-2.-előre nem látható természeti eredetű veszély
miatt szükségesség váló védekezés, ár- belvízvédelmi
létesítmény

A káresemény helye:
Aba, Jókai u. 796. hrsz
Aba, Juhász köz 892. hrsz
Aba, Széchenyi u. 400. hrsz
Aba, Nefelejcs u. 1165 hrsz
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen
•
•
•
•
•

•
•
•

2010. év
100.270 Ft
902.455 Ft
1.002.725 Ft

%
10
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: 1.002.725 Ft,
Melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül igazolja a biztosítási szerződés
megkötését az Igazgatóság felé
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő- vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A képviselő- testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010.
(III.12.) számú rendeletben biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Kossa Lajos polgármester:
A Lómezőben található illegális hulladéklerakó felszámolására a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumhoz tavaly benyújtott pályázatunkat jóváhagyták. Tételesen felmértük, hogy hány m 3
szemét, illetve építési-bontási hulladék elszállítására van szükség, valamint az ottmaradó talaj
elegyengetési munkája és füvesítés szerepelt a benyújtott pályázatban.
Összességében bruttó 3.750.000 Ft. összegben szeretnénk ezt a beruházást megvalósítani, ebből 3
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millió Ft. támogatást nyertünk, az önkormányzat 600.000 Ft. készpénzben való önrész-hozzájárulást
határozott meg, és 150.000 Ft-ot pedig társadalmi munkában ajánlottunk fel.
Képviselőtársaim kézhez kapták azt a vállalkozási szerződés tervezetet, amelyet a Vertikál Zrt.
juttatott el hozzánk. Ez a pályázatban foglalt mennyiségekhez, illetve egységárakhoz igazodva
készült el, összességében a cég a hulladék kitermelését, járműre rakását, elszállítását a sárbogárdi
lerakóra nettó 2.400.000 Ft-ért, a terület füvesítését, parkosítását nettó 479.700 Ft-ért,
összességében tehát nettó 2.879.700 Ft-ért, bruttó 3.599.625 Ft-ért végzi el.
Amennyiben jóváhagyja a képviselő-testület a szerződést, akkor a cég július 5-én kezdené a munkát
és július 31-ig el is végezné.
Mercsek György képviselő:
Hogyan fogjuk tudni megakadályozni a további illegális szemétlerakást?
Kossa Lajos polgármester:
Sorompóval, árokásással.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Már más településekről is idehozzák a hulladékot.
Mercsek György képviselő:
Fennáll a veszélye, hogy a másik oldalon ismét lerakják majd a szemetet.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy először ezt a feladatot oldjuk meg, és utána beszéljünk az egész határban fennálló
helyzetről.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az illegális hulladéklerakó felszámolási munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés tervezettel az előterjesztésnek megfelelően - egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a tervezetet
és a következő határozatot hozta:
87/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
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1. Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vertikál Építőipari és Kommunális
Zrt.-vel (székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) a mellékelt vállalkozási szerződés
tervezetben foglaltak szerint szerződést köt az Abai illegális hulladéklerakó felszámolási
munkáira bruttó 3.599.625 Ft összegben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Kossa Lajos polgármester:
A szennyvízberuházással kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni a képviselő-testület számára.
Felkértük Varga Gábor országgyűlési képviselő urat, hogy a szennyvízberuházás befejezése és az
utak helyreállítása érdekében működjön közre. Ennek első lépéseként június 9-én Abán egyeztetést
tartottak a települések polgármesterei, a műszaki bonyolító, a Swietelsky Kft vezetője és Varga
Gábor úr. Az országgyűlési képviselő úr jelezte, feltett szándéka, hogy a tőle telhető segítséget
megadja, ennek feltétele, hogy június 23.-áig történjen meg valamennyi település tekintetében a
szennyvízhálózat műszaki átadása, és a beruházás pénzügyi-műszaki felülvizsgálata. Ezt a
résztvevő felek elfogadták, a Swietelsky Kft. vállalta, hogy június 23-áig a hálózatok műszaki
átadása megtörténik, mi pedig vállaltuk, hogy a számlák és teljesítések átvizsgálása megtörténik.
Káloz polgármestere és a kivitelező jelezte, hogy fenntartásaik vannak az Aba, Sárkeresztúr és
Soponya által megbízott könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban. Mi, a megbízók jeleztük,
hogy ezzel a megállapítással nem értünk egyet, de elfogadtuk azt a felvetést, hogy a könyvvizsgáló
eddigi munkáját és a szerződésben vállalt kötelezettségét nem érintve, a beruházás műszaki
bonyolítója, Strábel József úr által javasolt könyvvizsgálót bízzuk meg. Az elmúlt napokban Strábel
úr a személyi javaslatát megtette, és bízom benne, hogy a testületek részéről olyan döntés fog
születni, amely ezt a kérdést is nyugvópontra helyezheti.
Holnap a szennyvíztisztító telepen elindul a hivatalos próbaüzem, mivel Kálozon 99%-ban kész a
hálózat.
A Swietelsky Kft. megküldte a településekre és a településeken belül az adott átemelőkhöz tartozó
szakaszokra vonatkozó, műszaki ellenőrzést, visszaellenőrzést tartalmazó ütemtervet.
Az országgyűlési képviselő úr felé három kérést fogalmaztunk meg: ezek a címzett támogatásból
bennragadt 80 millió Ft lehívásával; a belterületi utak helyreállításával; az országos közutak
helyreállításával kapcsolatosak.
Méltánytalannak tartják az önkormányzatok és a kivitelező is, hogy a Közútkezelő Kht.
Sárkeresztúr, Soponya és Káloz tekintetében teljes szélességű úthelyreállítást követel. Úgy
gondoljuk, hogy ez több szempontból is inkorrekt, egyrészt ezek az utak a beruházás előtt is igen
rossz állapotban voltak, másrészt a mi esetünkben a megítélt állami támogatás mindössze 40%-a a
teljes beruházás költségének, vagyis arról van szó, hogy a helyi adófizetők és önkormányzatok
pénzéből kívánja az állam az útfelújítási kötelezettségét teljesíteni. Abban kérjük képviselő úr
segítségét, hogy max. félpályás felújítást kelljen csak elvégezni.
Kasó László képviselő:
Örömmel halljuk, hogy június 23-án megtörténik a hálózat átadása, ez azt jelenti, hogy utána
mindenki ráköthet? A fennálló gondok hogyan lesznek orvosolva?
Kossa Lajos polgármester:
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Az egyedi problémákat soron kívül javítani fogja a kivitelező. Jó lenne, hogy az egyenlő bánásmód
ebben az ügyben is végre megvalósulna, ugyanis ha Abán, Soponyán vagy Sárkeresztúron jeleznek
ilyen jellegű hibát, hónapokig nem történik semmi, Kálozon viszont egy napon belül megtörténik a
javítás.
Kislángon még ezután fogják kiépíteni a szennyvízhálózatot, viszont a hulladéklerakót - ahova
eddig leengedték a szippantott szennyvizet - megszüntetik, ezért polgármester asszony azzal a
kéréssel keresett meg, hogy az abai szabad kapacitás terhére hozhatnak-e Kislángról szippantott
szennyvizet a tisztítóba. Egyeztettem a Fejérvíz műszaki vezetőjével, Staudt Istvánnal, aki jelezte,
hogy nincs akadálya ennek. Kérem a testületet, hogy járuljon hozzá a kislángiak kéréséhez.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a testület hozzájáruljon ahhoz, hogy Kislángról a szippantott szennyvizet
elhelyezzék a közös szennyvíztisztító telepen az abai szabad kapacitás terhére, a Fejérvíz Zrt-vel
kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
88/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hozzájárul ahhoz, hogy a Kisláng településről
származó szippantott szennyvizet elhelyezzék az Aba-Káloz-Sárkeresztúr-Soponya települések közös
fenntartásában lévő szennyvíztisztító telepen az abai szabad kapacitás terhére, a Fejérvíz Zrt-vel
kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően.
Kossa Lajos polgármester:
A norvég alapú pályázat megvalósításával kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. A műszaki
tartalom módosítására irányuló kérelmünkből kifolyólag többszöri tárgyalást folytattunk az
irányítóhatósággal. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Váti munkatársai, valamint ettől
függetlenül a brüsszeli iroda által megbízott cég is helyszíni monitoring vizsgálatot tartott Abán
májusban. Mindkét helyszíni vizsgálatról pozitív jegyzőkönyv született.
Az irányítóhatóság részletes ütemtervet kért önkormányzatunktól, tekintettel a 2011. március 31-i
befejezési határidőre.
Az általános iskola bővítése és tetőtér-beépítésére június 30-áig bonyolítjuk le a közbeszerzést és
kötjük meg a szerződést, július 1-jével történhet meg a területátadás, 2010. december 31-ig
valósítjuk meg a beruházást. A bíráló bizottság már meghozta döntését, jelenleg az
irányítóhatóságnál van véleményezésre és amint jóváhagyták, a képviselő-testület dönthet a
kivitelező személyéről.
A művészeti alapiskola tekintetében 2010. július 31-ig tervezzük a közbeszerzés lebonyolítását és a
szerződéskötést, augusztus 1-én történik meg a területátadás, 2011. január 31-éig fejeznénk be a
beruházást.
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A gimnázium esetében ugyanezt az ütemtervet vállaltuk. Úgy tűnik, hogy a fejlemények
alátámasztják ezt az ütemtervet.
A monitoring vizsgálatok nagyon hasznosak és pozitívak voltak, részletekbe menően tudtuk
tájékoztatni az ellenőrzésen részt vevő munkatársakat, a helyszínen be tudtuk mutatni a programot,
pozitív élményekkel távoztak és bízom benne, hogy egy mintaértékű programot tudunk
megvalósítani.
Június 3-án bíztuk meg jegyző urat a helyettesítés ellátásával, illetményét havi bruttó 100.000 Ftban határozta meg a testület. A számítógépes program munkaórákat tud nyilvántartani, így 101.600
Ft-os munkabér megállapítását tette lehetővé, 8,5 óra heti munkaidővel számolva, kérem, hogy
eszerint módosítsuk a jegyző úr bérét.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Nagy András Botond jegyző munkabére a helyettesítés idejére 101.600 Ft
legyen, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
89/2010. (VI. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagy András Botond helyettesítő jegyző
munkabérét 101.600 Ft-ban határozza meg.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem Kasó Lászlót, hogy az 2010. április 24-én megtartott Önkéntes Fiatalok Napjával
kapcsolatos tájékoztatóját tartsa meg.
Kasó László képviselő:
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány szervezésében április 24-én tartottuk meg az Önkéntes
Fiatalok Napját. Aba idén először csatlakozott a mozgalomhoz, az Ifjúsági és Sportbizottság kapta a
feladatot, hogy a programokat előkészítse. 71 fő vett részt a programban, azt az elvet követtük,
hogy igyekezzünk valamilyen hasznos társadalmi munkát végezni. A faluközpontban, az
autóparkolókat a Rákóczi úton, a Millenniumi szobor környékét, a kézilabda- és labdarúgópályát,
iskola körül festési munkákat végeztek a résztvevők és végül egy közös ebéddel fejeztük be a
programot. Jó hangulatban telt el a rendezvény, kellemesen csalódtunk a résztvevőkben és kérték,
hogy jövőre is vegyünk részt a programban.
Küldtünk ki mindenkinek írásos tájékoztatót, hogy ezen a napon a háza környékén takarítson, úgy
érzem, a program elérte a célját.
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Kossa Lajos polgármester:
A Bethlen, Kossuth, illetve Fehérvári úti kerékpárút kiépítésére benyújtott pályázatunkat első
körben formai okokra hivatkozva elutasították, ezt megfellebbeztük a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Jogi Főosztályánál, ahol jóváhagyták érveinket és új értékelésre utasították a Középdunántúli régió kezelő szervezetét. Második körben, még botrányosabb értékelést követően, szintén
elutasításra került pályázatunk, ezt is megfellebbeztük. A napokban megérkezett az NFÜ határozata,
ismét nekünk adtak igazat, új értékelésre utasították a kezelő szervezetet.
Meg fogom tenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség kezelő szervezete által ily módon botrányosan értékelt pályázatot érdemben
és tárgyilagosan bírálják el – az előző bírálatokban olyan kitételek vannak, amelyek azt a látszatot
keltik, mintha utasítást kaptak volna az értékelők arra, hogy az abai pályázatot nem lehet támogatni
- természetesen a megfelelő utakat bejárva, nem kívánom annyiban hagyni és bízom abban, hogy
harmadszorra találnak két olyan független szakértőt, akik valóban szakmai módon bírálják el
pályázatunkat.
Kasó László képviselő:
A rendkívüli időjárás miatt a faluban nagyon sok helyen belvízprobléma van, derítők öntöttek ki, az
árkok a vizet nem vezetik el, várható-e a belvízelvezetésre pályázati lehetőség?
Kossa Lajos polgármester:
Az árkok nagy része jól működik, de valóban van néhányban pangó víz. A közbeszerzése folyik a
II. ütemnek, az eddig ki nem épített árkok megépítésére vonatkozóan. Ezzel párhuzamosan az ilyen
jellegű hibákat is ki kell javítani kotrással. A mostani probléma nem belvíz probléma, nagyon magas
a talajvízállás, ezen a szennyvíz-elvezetés fog javítani.
Kérem, hogy a jegyzői pályázatok elbírálása végett 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:
90/2010. (VI.16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a jegyzői pályázatok elbírálása végett zárt ülés tartását rendeli
el.

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

Nagy András Botond
jegyző
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