Iktatószám: P-2702-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. augusztus 12. 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
Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselők

László,

Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Horváth István képviselő.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az abai Hétszínvirág Óvoda 2009/2010. évi munkájáról
2. Beszámoló az Aba Sámuel Általános Iskola 2009/2010. évi munkájáról
3. Beszámoló a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. évi munkájáról
4. Beszámoló az Abai Gimnázium és Kollégium 2009/2010. évi munkájáról
5. Az Abai Életfa Kompetencia-program megvalósítására vonatkozó cselekvési terv és az
általános iskola pedagógiai eredményessége növelésére szolgáló akció- és intézkedési terv
jóváhagyása
6. ABA NAPOK szervezésével kapcsolatos megállapodások és döntések jóváhagyása
7. A Helyi Választási Bizottság tagjainak/póttagjainak, valamint a Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak/póttagjainak megválasztása
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.
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1.

BESZÁMOLÓ AZ ABAI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 2009/2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Varga Istvánné, az abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Az óvoda feladata az alapvető szokások megalapozása a kisgyermekkorban, minden kisgyermek
esetében egyénileg a legmegfelelőbb fejlesztés önmagához képest, tanköteles gyermekek esetében
pedig az iskolai életre való alkalmasság elérése. A személyi feltételek esetében elmondható, hogy
minden óvodapedagógus képesítéssel rendelkezik, hatan pedig másoddiplomával is. A tárgyi
feltételeinket idén is különböző pályázatokkal tudtuk javítani, nagyon szép környezetben várjuk a
gyermekeket. A kompetencia-alapú oktatással, neveléssel kapcsolatos pályázat kapcsán az óvoda
több mint 6 millió Ft támogatásban részesült, ebből fejlesztőeszközöket, -játékokat, irodaszereket
tudtunk beszerezni és a pedagógusok módszertani megújulását segítő akkreditált továbbképzéseken
vehettünk részt. Szintén pályázati támogatással valósul meg szeptemberre az óvoda 1989-ben épült
részének akadálymentesítése, a nyár folyamán, illetve kora ősszel pedig megtörténik az óvoda
tetőcseréje.
A soponyai társintézményünkkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, örömünkre szolgál, hogy az
általános iskolával közösen egyre több pályázatban tudunk részt venni és a művészeti alapiskolával
is megtaláltuk a közös hangot az Életfa Kompetencia-program kapcsán. Öt munkaközösség színesíti
és teszi tartalmasabbá nevelőmunkánkat, az ő beszámolóik is megtalálhatók az írásos anyagban.
Idén is kiemelt helyet foglalt el munkánkban a gyermekvédelem, a gyermekvédelmi felelős
beszámolója szintén az írásos anyag része.
2009. szeptemberében 186 kisgyermek kezdte meg az óvodát, az év végére ez 204 főre emelkedett.
Januártól működik intézményünkben a Biztos Kezdet Program keretében a Tündértanya
gyermekház, ahol a szülők az óvodára való felkészítéshez kapnak szakmai segítséget.
Az óvodai nevelésben a tehetséggondozás is kiemelt helyet kap különböző foglalkozások keretében.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság teljes létszámban tárgyalta az abai oktatási, nevelési intézmények beszámolóit, az óvoda
vezetője személyesen is részt vett az ülésen és válaszolt a felmerülő kérdésekre. Tavaly az abai
óvoda a soponyai óvoda tagintézményévé vált, ezáltal plusz forrásokhoz jutott kb. 5 millió Ft
értékben. Abán 204 fővel, 7 csoportban folyt a nevelés, ebből 54 fő kezdi meg általános iskolai
tanulmányait szeptemberben.
A bizottság megállapította, hogy a személyi és tárgyi feltételek jók, a nevelőmunka magas
színvonalú, sokrétű, kiemelten foglalkoznak a kompetencia-alapú neveléssel. A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Mit jelent az, hogy átvállalt gyermek? A kérdőívet mindössze a szülők 31%-a töltötte ki, ez
elkeserítő, volt olyan, aki ellenezte a vegyes csoportokat, ennek mi lehet az oka?
Varga Istvánné, az abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Átvállalt gyermek esetében létminimum alatt élő családról van szó, ők térítésmentesen vehetik
igénybe az óvodát, amihez a keretet az önkormányzat biztosítja.
A kérdőív kapcsán pedig elmondható, hogy ha jelzi a szülő, hogy neki nem felel meg a vegyes
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csoport, akkor biztosítunk lehetőséget a "tiszta csoportba" kerüléshez.
Kossa Lajos polgármester:
A visszaküldött kérdőívek alapján a szülők elégedettek az óvoda munkájával, egyébként a szülők
szülői értekezleteken és egyéb közösségi összejöveteleken is jelezhetik, ha bármilyen kérésük van
az óvodával kapcsolatban.
Úgy gondolom, hogy az óvodában nagyon jó légkört alakítottak ki a nevelők, és a Biztos Kezdet
Programot nagyon sok szülő elfogadta, igényli, a gyermekek pedig élhetnek a program nyújtotta
lehetőségekkel.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Hétszínvirág Óvoda 2009/2010. nevelési évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
beszámolót és a következő határozatot hozta:
107/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja az abai Hétszínvirág Óvoda 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).
2.
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Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Az elmúlt tanévben több új program bevezetésére került sor a meglévők folytatása mellett. A tanév
mérföldkő volt az iskola életében, elsősorban a TÁMOP-os pályázat keretében a Kompetenciaalapú oktatás bevezetésére elnyert 40 millió Ft-nak köszönhetően. Négy évfolyam nyolc
osztályában vezettük be ezt az új oktatási formát. Ezen kívül három nagy pályázaton szerepelt
sikeresen az iskola, a kompetencia mérés eredményének javítására több mint két millió Ft-ot
nyertünk, 25 millió Ft értékben vásárolhatunk a tanulók számára laptopokat, illetve a továbbtanuló
pedagógusok számára 10,6 millió Ft-ot nyertünk el.
Pozitívumok az elnyert pályázatok, az új szemléletmód kialakulása, továbbképzések, versenyek,
versenyrendszer, továbbtanulási mutatók, negatívum pedig, hogy aránylag magas a bukások száma
a felső tagozatban. Megfelelő személyi és tárgyi feltételek között folyt a nevelés, a pályázatoknak
köszönhetően nagyon sok szemléltető eszközt tudtunk vásárolni, a személyi feltételeknél pedig
sikerült tovább folytatni azt a tendenciát, hogy elsősorban abai vagy Abához kötődő pedagógusokat
alkalmazzunk, az öt új pedagógusból négyen abaiak.
A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása ebben a tanévben is fontos feladat volt, 219 olyan
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tanuló van, aki hátrányos helyzetű és 77-en halmozottan hátrányos helyzetűek. Emellett a
tehetségnevelést is kiemelten kezeltük, a Géniuszok Évének neveztük az elmúlt tanévet, első
alkalommal a diákönkormányzat, az iskola és az iskolaszék által közösen alapított géniusz díjat
adtuk át egy végzős tanulónak. A kompetencia mérésre való felkészülést kiemelten kezeltük, ezt
segítette az elnyert pályázat is. Egyre több tantárgyat vontunk be a nem szakrendszerű oktatásba,
tovább folytatódott az SNI-s tanulók integrált oktatása, melynek eredményeként a jövő tanévben
csak egy szegregált csoport fog működni. A második félévben egy intézkedési terv végrehajtásával
fokozott figyelmet fordítottunk azokra a tanulókra, akik nem vették komolyan az iskolai
munkájukat. Ebben részsikereket értünk el, még további folyamatos munkát kíván a gondok
felszámolása. Közel száz kistérségi, régiós és országos versenyen képviselték tanulóink az iskolát.
A pályaválasztási munka sikeres volt idén, szoros együttműködésben vagyunk a helyi oktatási,
nevelési intézményekkel. A szakmai munka felelőseiként működtek a munkaközösségek, a
matematika tantárgyra kell a jövőben fokozott figyelmet fordítanunk. Változatlanul megtartottuk a
nevelőmunka öt kiemelt területét. Nagyon sok tanórán kívüli tevékenység folyt az iskolában, a
tehetséggondozást a szakkörök szolgálták, a felzárkóztatást a korrepetálások, ismét nagyon sikeres a
napközi. Sikeres a Diákönkormányzat működése, az Iskolaszékkel új megállapodást kötött az
iskola.
Összességében elmondható, hogy nehéz, fárasztó és sikeres éven vagyunk túl, megtettük a
szükséges lépéseket a felmerülő problémák megoldására.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság a beszámolót megtárgyalta, igazgató úr a felmerülő kérdésekre kielégítő választ adott.
Az iskola tárgyi feltételeiben nehézségek vannak, zsúfoltak, felújításra szorulóak a termek, ennek
ellenére igyekezett az iskola a tehetséges gyermekeket segíteni. Az abai a környék legnagyobb
általános iskolája, 575 diák jár ide, Abán kívül még öt településről, és 30-nál több pedagógus
dolgozik az intézményben.
Az iskola vezetősége tisztában van vele, hogy a kompetencia mérésen elért eredményeken javítani
kell.
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
Kiemelném, hogy az általános iskolai létszámunk egyedülálló, Székesfehérvár 30 km-es
agglomerációjában egyedüli, hogy az itt élő gyermekek 95%-a a helyi általános iskolába jár. Ez az
arány más településeknél 50-80% között van. A gyermeklétszámnak köszönhetően három
különböző irányultságú osztályt tudunk indítani minden évfolyamon.
A minőség területén még vannak javítanivalók, ebben a megfelelő módszertani lépések és program
végrehajtásával komoly javulás várható. Komoly közösségi élet és tanórán kívüli lehetőségek
jellemzik az iskolát, a tantestület, az iskola vezetése és a képviselő-testület között konszenzus
született az eredmények további javítása érdekében.
A napokban megkezdődött az iskolaépület bővítése, hamarosan a Béke téri iskolában is
megkezdődik a bővítés, felújítás. A gimnázium építése is megkezdődik egy 500 millió Ft-os norvég
alapos pályázat keretében, várható befejezése 2011. március. Ezen épületek bővítésével, illetve
felépítésével az általános iskola, a művészeti alapiskola és a gimnázium nagyon színvonalas
elhelyezését tudjuk biztosítani és átadásuk a tágabb környezetünk figyelmét is felkelti majd.
Remélhetőleg hamarosan a tornacsarnok megépítésére is lehetőségünk nyílik.
Köszönöm az iskola kellőképpen kritikus beszámolóját is, amely az elért eredmények kiemelése
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mellett tartalmazta a problémák megoldásához szükséges lépések megtételét is.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Sámuel Általános Iskola 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
beszámolót és a következő határozatot hozta:
108/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja az Aba Sámuel Általános Iskola 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).
3.

BESZÁMOLÓ A SÁRVÍZ ALAPFOKÚ
2009/2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

MŰVÉSZETOKTATÁSI

INTÉZMÉNY

Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
Az előző tanévhez képest csökkent a tanulóink létszáma, idén 383 fő volt. Két telephelyünk
szünetelt az alacsony létszám miatt. Tanulóink több mint 50%-a abai, itt nem is csökkent a létszám
a művészeti tagozatos osztályoknak és a gimnáziumnak köszönhetően. Mindegyik művészeti ág
működött ebben az évben is, a legtöbb tanulónk néptáncra jár. Az iskola a törvényben előírt tárgyi
feltételekkel rendelkezik, eszközbeszerzésre nem került sor, pályázati lehetőségünk idén egy volt,
ennek köszönhetően mezőségi viseletet tudtunk varratni. Szükségünk lenne a hangszerállomány és a
ruhatár bővítésére, karbantartására, illetve nagyobb táncteremre is. Ebben a tanévben 1,5 millió Ft.
kiegészítő támogatást kapott a művészeti iskola. Az Abán kívüli telephelyeken is igyekszünk a
megfelelő körülményeket biztosítani. 17 fő pedagógusunk és 5 fő kinevezett főállású dolgozónk
van, aki részt vesz az Életfa-program fejlesztésében. A minőségi munka érdekében nagy szükségünk
lenne egy női néptáncpedagógusra is. Zeneművészeti és néptáncágon is sikeresen megtörténtek a
záróvizsgák. Képző- és iparművészeti ágazaton mindössze három csoportunk van, zeneművészeti
ágon - bár szintén kevés a tanszak - csoportokat alakítva bemutatókra mehetnek a tanulók, amely
ösztönzően hat a fejlődésükre, és szép eredményeket érnek el a versenyeken. A táncművészeti
ágazatnál szintén törekszünk arra, hogy csoportként működjenek az osztályok. A Tengertánc
pályázaton 500.000 Ft-ot nyertünk, ebből plusz programokat, játszó- és táncházakat tudtunk a
gyermekeknek szervezni.
Köszönöm a társintézmények közreműködését, amelyekkel idén sikerült valóban szoros kapcsolatot
kialakítanunk.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta a művészeti alapiskola beszámolóját, a szóbeli kérdésekre F. Korcz Judit
igazgató helyettes válaszolt. Az iskola hét településen 383 fő tanulóval, négy művészeti ágban
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végezte tevékenységét. A személyi feltételek jók, 100%-os a szakos ellátottság, a tárgyi feltételeken
azonban javítani kell. Fontos szakmai lépés, hogy akkreditáltatták az Életfa Kompetencia
programot. Jó kapcsolatot sikerült kialakítaniuk az általános iskolával és a gimnáziummal. A
tanulók színvonalas műsorokat adtak a községi rendezvényeken.
A bizottság elfogadásra javasolja az iskola beszámolóját.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Évek óta visszatérő probléma, hogy azok a települések, ahol művészeti oktatás folyik, nem járulnak
hozzá a költségekhez. Esetleg egy baráti levél formájában felhívhatnánk a települések
vezetőségének figyelmét, hogy az ott élő gyermekek örömére és szüleik elégedettségére próbáljanak
meg támogatást nyújtani a művészeti oktatás javára.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A tanulók a tandíj befizetésével hozzájárulnak az oktatáshoz.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:
Szabadegyházán jelentős összeggel járul hozzá az önkormányzat a működéshez, több tanszak
működik, a tanulólétszám is magas.
Kossa Lajos polgármester:
Nagy öröm, hogy Abán magas a művészeti iskola létszáma, 195 fő, tehát az általános iskola
létszámának 1/3-a, amely komoly bázist jelent a művészeti csoportok, egyesületek munkájában. A
bemutatók, fellépések olyan közösségi élményt nyújtanak a gyermekek számára, amelyek
hozzájárulnak a későbbi, sikeres felnőtté válásukhoz.
Idén sikerült az intézményeknek és vezetőiknek valóban jó együttműködést kialakítani, és jó
érzéssel indulunk a szeptemberi iskolakezdés elé.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
beszámolót és a következő határozatot hozta:
109/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. évi munkájáról szóló
beszámolót. (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).
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MUNKÁJÁRÓL

ABAI

GIMNÁZIUM

ÉS

KOLLÉGIUM
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ÉVI

Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
A gimnázium elsődleges célja, hogy a tanulókat az érettségire, illetve a továbbtanulásra készítse fel.
Amit még mi vállaltunk, az Életiskola program megvalósítása. Sok elméleti elképzelésünket kellett
idén a gyakorlatban megvalósítanunk. A pedagógusállományunk a feltételeknek megfelel, hiányzó
szakos tanárunk nincs. Örömmel vettük tudomásul, hogy megkezdődtek a gimnázium építésének
munkálatai. Az elmúlt tanévben nem költöttünk semmilyen oktatást segítő eszközre, a meglévőkkel
gazdálkodtunk. A kompetencia mérés eredményei 2011. februárra várhatók. Nagyon jó kapcsolatot
sikerült kialakítani a tanárok, diákok, szülők, szülői munkaközösségek között, valamint a
társintézményekkel is.
Beindítottuk a tantárgyrendes oktatást, a tanulók osztályozó vizsgát tettek évenként, a négy, illetve 2
éves anyagból. Húsz fő jelentkezett előrehozott érettségire, mindannyian sikeres vizsgát tettek, 4-es
átlag feletti eredmény született, amellyel az országos listán is előkelő helyet foglalunk el. Vagyis a
tantárgytömbösített módszerünk bevált, a jó iskolai légkörnek is köszönhetően a folyamatos vizsgák
nem okoztak stresszt a tanulóknak.
A 9., előkészítő évfolyamban vezetjük rá a gyermekeket az iskola szellemiségére, logikát, tanulás
módszertant, és mindenféle olyan tantárgyat tanulnak, amelyek felkészítik őket a
tantárgytömbösített oktatásra. Az emelt óraszámban tanítandó nyelvi képzésben is sikerült
eredményeket elérnünk, az informatikai képzést az általános iskola segítségével oldottuk meg.
A honlapunk részletesen tartalmazza a tanévben történt eseményeket, ezek közül kiemelném a
sikeres szamosújvári szereplésünket, valamint a március 15-i színvonalas megemlékezést.
Szeptember-októberben szeretnénk a diákok által feldolgozott Helység kalapácsa c. színdarabot
bemutatni a falunak.
Az Életiskola programnak 50%-ban feleltünk meg, jó úton haladunk, a környezet jóval több
lehetőséget rejt magában, mint amit ma képesek vagyunk kiaknázni, a tanárok, sőt a szülők
képzésére is több időt kell fordítanunk, amelyre nagy az igény.
Elért eredményeink és a szülői visszajelzések igazolják az abai gimnázium létjogosultságát,
köszönöm az önkormányzat és a falu támogatását.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta a gimnázium írásos beszámolóját, 43 tanulója volt a tanévben a
gimnáziumnak, ebből 28 kollégista. A tizedik évfolyam tantárgytömbös oktatásának eredményeként
20 fő tett érettségi vizsgát, jó eredménnyel. A közösségi élet jó, megfelelő kapcsolatot alakítottak ki
a szülőkkel, a nehéz tárgyi feltételek ellenére kiemelkedő oktatási munkát végeztek.
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Csép Györgyné alpolgármester:
Az intézmények beszámolóiból kitűnik az az egységesség, amelyért évekig dolgoztunk. Az óvoda
és az iskolák megfelelő testi-lelki felkészítést, a hagyományokon alapuló tudást és
magyarságtudatot adnak a gyermekeknek.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság javasolja a képviselő-testület részére, hogy határozatban fejezze ki köszönetét az óvoda,
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az általános iskola, a művészeti alapiskola és a gimnázium pedagógusainak munkájáért.
Kossa Lajos polgármester:
A gimnázium elindulása nagyon nehéz gazdasági időszakra esett, mindössze elhivatott
szakemberek, egy jó gondolat és egy befogadó közösség állt rendelkezésre. Ma már az ország távoli
pontjaiból is érkeznek diákok ide tanulni, és egyre több abai is ezt az iskolát választja. Egyre többen
hiszünk abban, hogy a település jövője szempontjából fontos szerepe van a gimnáziumnak.
A pedagógusnapon szóban kifejezett köszönetem mellett támogatom, hogy a képviselő-testület
határozatban is fejezze ki köszönetét a pedagógusoknak elvégzett munkájukért.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium 2009/2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
beszámolót és a következő határozatot hozta:
110/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja az Abai Gimnázium és Kollégium 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, mely szerint Aba Nagyközség Képviselő-testülete
köszönetét fejezi ki valamennyi intézményben dolgozó pedagógus, vezető, a pedagógusok munkáját
segítő számára a 2009/2010. évben végzett tevékenységéért, egyben a testület kifejezi köszönetét az
intézményekben dolgozók elmúlt húsz évi munkájának most megérő gyümölcséért, kérem, emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
111/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki valamennyi
intézményben dolgozó pedagógus, vezető, a pedagógusok munkáját segítő dolgozó számára a
2009/2010. oktatási-nevelési évben végzett tevékenységéért, egyben a Képviselő-testület kifejezi
köszönetét az intézményekben dolgozók elmúlt húszévi munkájának most megérő gyümölcséért.

8

5.

AZ
ABAI
ÉLETFA
KOMPETENCIA-PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
VONATKOZÓ CSELEKVÉSI TERV ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI
EREDMÉNYESSÉGE NÖVELÉSÉRE SZOLGÁLÓ AKCIÓ- ÉS INTÉZKEDÉSI TERV
JÓVÁHAGYÁSA

Kossa Lajos polgármester:
Az intézményvezetők elkészítették az Abai Életfa Kompetencia-program megvalósítására
vonatkozó cselekvési tervet, illetve kidolgozták az általános iskola pedagógiai eredményességének
növelésére szolgáló akció- és intézkedési tervet, kérem, hogy az írásos előterjesztést szóban
egészítsék ki.
Varga Istvánné, az abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
2009. őszétől vezettük be az óvodában a kompetencia-alapú nevelést és e pályázat keretében
jelöltük meg saját innovációként az Életfa program megalapozását, amely a program kiegészítő
eleme lesz. A jeles napokat a népművészetre, a néphagyományra alapozott programmal még
tartalmasabbá tudjuk tenni és remélhetőleg szeptembertől a gyakorlati munka is megkezdődhet.
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Első lépésként 2009. szeptemberében vezettük be az első, második, harmadik és ötödik évfolyamok
bizonyos osztályaiban a kompetencia-alapú oktatást. Korábban a pedagógiában az ismeretek
mechanikus elsajátítására és a lexikális ismeretekre helyezték a hangsúlyt, ma már azonban a
hatalmas ismeretanyag miatt a gyermekeket arra kell képessé tenni, hogy elsajátítsák azokat a
tanulási módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek az óriási információmennyiség szükség
szerinti megismerésére és kezelésére. Ilyenek például a problémamegoldó, kritikai, logikus
gondolkodás fejlesztése, analízis, szintézis. A szakemberek szerint ezzel a módszerrel a mindennapi
életben jobban felhasználható tudást szereznek a gyermekek, változik a tanuláshoz való viszonyuk,
ösztönzi őket, közös élményeket szereznek, fejlődik önismeretük, a pedagógusok módszertani
kultúrája is fejlődik.
A pályázat értelmében öt évig kell a kompetencia-alapú oktatást megvalósítani, de a fent említett
előnyök és az egy év tapasztalatai alapján az iskola nevelőtestülete úgy gondolja, hogy szükséges a
módszert az iskola valamennyi osztályára, tantárgyára és pedagógusára kiterjeszteni.
Jelenleg az iskola 574 tanulója négyféle szisztéma szerint tanul, ezért egységes, minden elemében
megegyező programot nem lehet kidolgozni.
A kompetencia-alapú oktatás és az Életfa-program között szoros, kétirányú kapcsolat van,
sikeresebbé teszik egymást. Valamennyi pedagógus elkötelezett a kompetencia alapú oktatás
megvalósításában, az iskola megteszi a bevezetéséhez szükséges lépéseket.
2010. szeptemberétől új pedagógia program lép életbe, amely már tartalmazza a kompetencia-alapú,
illetve az Életfa Kompetencia-alapú oktatással kapcsolatos tennivalókat is. Szervezeti, személyi és
szervezési változásokat kell végrehajtani, ki kell dolgozni az Életfa programot a felső tagozatra, a
program iránt elkötelezett nevelőket kell biztosítani a program megvalósításához, befolyásukat,
tekintélyüket növelni és az új dolgozók kiválasztásánál jelentsen előnyt a kompetencia-alapú
oktatás iránti elkötelezettség. Azoknak a pedagógusoknak, akiknek még kétségeik vannak az új
módszerrel kapcsolatban, lehetőséget kell biztosítani a továbbképzésre, szakirodalom
tanulmányozására. Azokban az osztályokban, ahol művészetis gyermekek tanulnak, a
tantárgyfelosztás alatt, illetve új dolgozó felvételénél a művészeti intézmény vezetésével egyeztetni
kell. Tájékoztatni kell a szülőket az új feladatokról, be kell vonni őket az iskola munkájába. Az
általános iskola és az Iskolaszék együttműködési megállapodást kötött a hatékonyabb munka
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érdekében, melynek lényege, hogy egyre több olyan programot szervezünk, amibe a szülőket is
bevonjuk. Emellett fontos a szülők rendszeres tájékoztatása, és egy véleményláda kihelyezésével
eljuttathatják hozzánk javaslataikat. Tervezzük, hogy tanév elején tájékoztatjuk a szülőket és a
gyermekeket is az oktatási törvényben előírt jogaikról és kötelességeikről.
Szakértő világította át az iskola egész működését, és összeállított egy olyan anyagot, amelyet a
következő tanévben meg kell valósítani.
Véleményem szerint ezen tervek megvalósításával sikerül előrelépni.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek a cselekvési tervet, illetve az akcióés intézkedési tervet, annak szellemében, hogy az oktatás, nevelés Abán továbbra is stratégiai ágazat
legyen.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Életfa Kompetencia-program megvalósítására vonatkozó cselekvési tervvel, az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a cselekvési
tervet és a következő határozatot hozta:
112/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint,
elfogadja az Abai Életfa Kompetencia-program megvalósítására vonatkozó cselekvési tervet.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).
Kossa Lajos polgármester:
Aki az általános iskola pedagógiai eredményessége növelésére szolgáló akció- és intézkedési tervet
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta az akció- és
intézkedési tervet és a következő határozatot hozta:
113/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint,
jóváhagyja az általános iskola pedagógiai eredményessége növelésére szolgáló akció- és
intézkedési tervet.
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6.

ABA NAPOK SZERVEZÉSÉVEL
DÖNTÉSEK JÓVÁHAGYÁSA

KAPCSOLATOS

MEGÁLLAPODÁSOK

ÉS

Kossa Lajos polgármester:
Idén szeptember 3-5. között szeretnénk az Aba Napokat megszervezni. A képviselő-testület az Aba
Napok megrendezése céljából biztosítja a Szent István király teret, a Millenniumi Parkot, a Fórum
és a Kultúr Közösségi Ház körüli területet, a Rákóczi utca Vörösmarty és Kölcsey u. közötti
szakaszát. A programok lebonyolításával, a rendezvény előkészítésével, a technikai feltételek
biztosításával a Heineken Hungária Sörgyárat, a Zala-Tófi Bt-t, az Etalon Produkció Kft-t, a Kultúr
Közösségi Házat bízzuk meg, valamint a Hagyományok Forrása rendezvény szervezésével Steixner
Istvánt. A Heineken Hungária Sörgyár az eddigiekhez hasonlóan idén is szponzorálja a rendezvényt,
a Zala-Tófi Bt. és az Etalon Produkció Kft. pedig évek óta együtt dolgozva szervezik az Aba
Napokat. A Kultúr Közösségi Ház részéről Fábián Judit és munkatársi vesznek részt a szervezésben,
idén harmadik alkalommal szeretnénk a Hagyományok Forrását is megrendezni. A kezdetektől
hagyomány, hogy Hamvas Béláról megemlékezünk és idén szeretnénk egy Cseh Tamás emléksátrat
is felállítani, így adózva emlékének. Az elmúlt egy év során két prominens abai személyiségtől is
sajnos meg kellett válnunk, akik az Aba Napok kiemelkedő résztvevői voltak, szeretnénk róluk is
méltó módon megemlékezni és az idei Aba Napokat az ő emléküknek szentelni. Bor Lajos a
kezdetektől vitte a híres abai borsátrat, Rózsa István pedig a faluebédek egyik kiemelt személyisége
volt.
A programok az eddigiekhez hasonlóan fognak lezajlani, minden olyan kezdeményezésnek helyet
adunk, amely az Aba Napok szellemiségének megfelel.
A lebonyolításra költségvetésünkben 5 millió Ft-ot különítettünk el, kérem, hogy további 1 millió
Ft-ot a partnertelepülési delegációk fogadására különítsünk el. Borszékről most először nemcsak
képviselői szinten vesznek részt a rendezvényen, hanem egy zenekar és néptánccsoport is ellátogat
hozzánk. Szamosújvárról a Kaláka néptánccsoportot várjuk, Tallósról egy fiatal mazsorettcsoport
érkezik. A Sárvíz Fúvószenekar második alkalommal, nagy sikerrel vett részt Zwierzyniecben egy
nemzetközi fúvósfesztiválon, a két önkormányzat szeretne hivatalos partnertelepülési kapcsolatot
kialakítani, ez alkalomból meghívtuk a zwierzynieci fúvószenekart hozzánk.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A három szervező cég rutinosnak számít az Aba Napok megrendezésében, az anyagi forrás
költségvetésünkben rendelkezésre áll, a bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.
Németh László képviselő:
A főbb programok ismertek már?
Kossa Lajos polgármester:
Pénteken Republic koncert lesz, vasárnap a Csík zenekar szerepel, szombaton a Fórum színpadon a
fiatalok számára szervezünk programokat, környékbeli fiatal zenekarok részvételével, szombaton a
Nagyszínpadon a középkorosztálynak szóló, populárisabb programot szeretnénk.
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Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház vezetője:
A Hagyományok Forrása mellett lesz szomszédolás, jönnek a fekvőkerékpárosok, harcművészeti,
rendőrségi és tűzoltó bemutatót szervezünk és helyi egyesületek és csoportok lépnek fel.
Szépségkirálynő választás, bábelőadás, kézműves foglalkozások teszik színesebbé az Aba Napokat.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 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:
114/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVIII. ABA NAPOK megrendezése
céljából biztosítja a Szent István Király teret, a Millenniumi parkot, a Fórum és a Kultúr Közösségi
Ház körüli területeket és a Rákóczi utca, Vörösmarty és Kölcsey utca közötti szakaszát.
A 2010. szeptember 3-5. között megrendezésre kerülő programok lebonyolításával a rendezvény
előkészítésével, a technikai feltételek biztosításával megbízza a HEINEKEN HUNGÁRIA
SÖRGYÁRAK ZRT-t (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.), a ZALA-TÓFI BT-t (8900 Zalaegerszeg,
Perlaki u. 27.), az ETALON PRODUKCIÓ KFT-t (6500 Baja, Rövid u. 2.) és a Kultúr Közösségi
Házat, valamint a Hagyományok Forrása rendezvény szervezésével Steixner Istvánt.
A Képviselő-testület az Aba Napok lebonyolítására 5.000.000.- Ft-ot , az önkormányzat
partnertelepülései delegációinak fogadására 1.000.000.- Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetésből.
A szervezők a rendezvényt követően értékelést készítenek, melyet legkésőbb 2010. október 15-ig az
önkormányzat részére átadnak.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
7.

A
HELYI
VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
TAGJAINAK/PÓTTAGJAINAK,
VALAMINT A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK/PÓTTAGJAINAK
MEGVÁLASZTÁSA

Nagy András Botond jegyző:
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény felhatalmazása alapján a 2010. október 3-ára
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása lebonyolításában részt vevő
Helyi Választási Bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg.
A Helyi Választási Bizottság a helyi választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szerve, amelynek elsődleges feladata a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének a helyreállítása. A
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Helyi Választási Bizottságnak nem lehet tagja - többek között - képviselő, polgármester, jegyző,
választási iroda tagja, a választókerületben induló jelölt, a választókerületben jelöltet állító jelölő
szervezet tagja és a választókerületben induló jelölt hozzátartozója sem.
A Helyi Választási Bizottság megbízatása a következő helyi önkormányzati képviselő- és
polgármester-választással létrehozott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséig tart. A vonatkozó
miniszteri rendelet értelmében idén 2010. augusztus 22-éig kell megválasztani a települési
önkormányzatoknak a Helyi Választási Bizottság tagjait. Ennek érdekében az előterjesztésben
leírtak alapján javaslom a Helyi Választási Bizottság választott tagjainak Takácsné Szűcs Arankát,
Huszár Istvánnét, Csapó Laurát, valamint a Helyi Választási Bizottság póttagjainak Kochné Kövér
Mariannát, valamint Nyireti Andrást megválasztani szíveskedjenek.
A második előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
szól. Minden választás előtt felül kell vizsgálni a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak létszámát,
és külön nyilatkoztatni kell őket arról, hogy továbbra is vállalják-e ezt a feladatot, időközben nem
vált-e összeférhetetlenné a Bizottságon belüli tisztség valamilyen jelölés folytán. A 003. számú
szavazókörben az egyik Szavazatszámláló Bizottsági tag nem tud részt venni a további munkában,
ezért javaslom, hogy az Aba 003. szavazókörben Jasinka Margitot a Szavazatszámláló Bizottság
tagjai közé újonnan megválasztani szíveskedjenek.
A Helyi Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól elmondható, hogy
bejáratott Bizottsági rendről van szó, a korábbi években is ők látták el ezt a feladatot, a törvénynek
megfelelően mindig szabályos és eredményes választást sikerült lebonyolítani.
Kérem, hogy az előterjesztésnek megfelelően szavazzák meg az előterjesztett bizottsági tagokat.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjainak Takácsné Szűcs Arankát, Huszár
Istvánnét, Csapó Laurát, a Helyi Választási Bizottság póttagjainak Kochné Kövér Mariannát és
Nyireti Andrást megválasszuk, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
115/2010. (VIII. 12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselő és polgármester választás lebonyolításában résztvevő helyi választási
bizottság tagjainak, póttagjainak a következő személyeket választja meg.
A helyi választási bizottság tagjai:
Takácsné Szűcs Aranka
Huszár Istvánné
Csapó Laura
A helyi választási bizottság póttagjai
Kochné Kövér Marianna
Nyireti András
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 003. számú szavazókörben a Szavazatszámláló Bizottság póttagjának
Jasinka Margitot megválasszuk, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
116/2010. (VIII.12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselő és polgármester választás lebonyolításában résztvevő szavazatszámláló
bizottság póttagjának a következő személyt választja meg.
A szavazatszámláló bizottság póttagja:
003. szavazókör: Jasinka Margit
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Szavazatszámláló Bizottsági tagokra és póttagokra 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:
117/2010. (VIII.12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselő és polgármester választással kapcsolatban a Szavazatszámláló Bizottsági
tagok és póttagok személyére vonatkozó előterjesztéssel egyetért.
8. BEJELENTÉSEK
Kossa Lajos polgármester:
2010. július 21-én a műszaki ellenőrök és a műszaki bonyolító aláírásával, valamint a kivitelező
műszaki vezetőjének aláírásával rögzítésre került, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat
rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes. Erre való tekintettel július 21-én megindult a
szennyvízhálózat 30 napos próbaüzeme mind a négy településen.
A rákötés lehetőségéről a tájékoztatót valamennyi ingatlan tulajdonosa megkapta. A Fejérvíz Zrt.
tájékoztatója szerint - melyet több helyen kifüggesztünk, a honlapon, illetve a Sárvíz TV-ben is
közzéteszünk - augusztus 30-tól fogyasztói mérőóra-leolvasást fog végezni. A szennyvízdíjat a
mérőóra-leolvasástól kezdődően kell mindenkinek fizetnie. Szeptember 30-áig térítésmentesen
veszi át a Fejérvíz Zrt. a rákötéseket, ezen időpont után 6.300 Ft-ot kell fizetni a rákötés átvételéért.
Szeptember 30-át követően a Fejérvíz Zrt. munkatársai ellenőrzik a szennyvízbekötéseket, és ahol
rákötöttek, de az adatlapot nem adták le, ott a mérőóra-leolvasásig visszamenőleg ki kell fizetni a
szennyvízdíjat. Bízom abban, hogy szeptember 30-ig jelentős mértékben nő a rákötések száma,
annál is inkább, mert a próbaüzem alatt a kivitelező a hibákat azonnal javítja. Az esetleges hibákat a
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polgármesteri hivatal titkárságán lehet bejelenteni.
Természetesen a rákötés feltétele, hogy a víziközmű társulat felé rendezve legyenek a befizetések.
Jövő évben az önkormányzatnak kötelezően ki kell vetnie a környezetterhelési díjat azokra, akik
nem kötöttek rá a szennyvíz-hálózatra.
A szippantósoknak is a szennyvíztisztító-telepre kell vinniük a szennyvizet, ezáltal a szippantás díja
is jelentősen megemelkedik, tehát minden amellett szól, hogy mindenki minél előbb rákössön a
hálózatra.
A Belsőbárándért Érdekvédelmi Egyesület juttatott el a testülethez egy levelet a 2009. november 5én meghozott határozatunkkal kapcsolatban. Magdáné Salga Nikolett, az egyesület elnöke meghívót
kapott a mai ülésre, nem jött el, a levél felolvasásának nem látom értelmét, a tények bennünket
igazolnak, ugyanis időközben megtörtént 98 ürge áttelepítése, egyik sem pusztult el, így a határozat
is okafogyottá vált.
Az Alba Airport 2009. évi tevékenységéről kiadott tájékoztatóból látszik, hogy 1,5-2 évet
vesztettünk el úgy, hogy gyakorlatilag semmilyen érdemi változtatást nem eszközöltek a bíróságok
az eredeti határozatokon. Fontos engedélyeket szerzett meg a cég az elmúlt évben, jelenleg egy
uniós pályázat van elbírálás alatt, melyről hamarosan megérkezik az értesítés, így remélhetőleg fel
fognak gyorsulni az események a reptérrel kapcsolatban.
Németh László képviselő:
Azok után, hogy tudjuk, milyen csúszásokat okozott nekünk az egyesület tevékenysége, úgy
gondolom, nem volt erkölcsi alapjuk ehhez a levélhez.
Kossa Lajos polgármester:
Nem látom értelmét foglalkozni a levéllel, bár több olyan mondat van benne, amelyért fel lehetne
őket jelenteni, de nincs értelme. Időközben az áttelepítés megtörtént, a tények bennünket igazolnak.
Képviselő-társaimnak szeretném jelezni, ahogy az éves programunkban és a honlapon is szerepelt,
most hétvégén volt a Borszéki-napok, amelyen jómagam is részt vettem. Hétfőn este érkeztem haza,
akkor szereztem arról tudomást, hogy miközben én Borszéken voltam, ifj. Gottlóz Tibor 15 kérdést
tett fel, mire hazaértem, addigra az abai honlapon a Pártpolitika és/vagy civil társadalom topicba
illetve utána felkerült az illetékes válaszol topicba, Gottlóz Tibor honlapjára valamint augusztus 9én, hétfőn, elküldte a polgarmester@aba.hu-ra is a Tisztelt Polgármesternek és a Tisztelt
önkormányzatnak címzett 15 kérdését, amelyre választ vár tőlünk. Ebben felhívja a figyelmemet,
hogy a válaszokat több helyi lakos izgatottan várja. Kedden jeleztem Tibornak, hogy tisztelettel
várom a mai testületi ülésre, ahol megválaszoljuk a kérdéseit. Szeretném Tibornak megadni a szót,
hogy pár szóval egészítse ki ennek az egésznek a lényegét, amit írt a fórumon.
ifj. Gottlóz Tibor:
Köszönöm szépen a meghívást. Úgy gondolom, fel van téve a 15 kérdés és erre szeretném a választ
megkapni. Úgy gondolom, hogy szerintem jogosan tettem fel a kérdéseket. A kérdések úgy
gondolom egyértelműek, erre várom a választ.
Kossa Lajos polgármester:
Jó, köszönöm, akkor ennyi volt, rendben van. Mielőtt a kérdésekre tételesen válaszolnék, azért egy
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dolgot szeretném, ha tisztáznánk. Gottlóz Tibor honlapján található magyarázat szerint a
demokrácia: "az állampolgárok jogi egyenlőségén alapuló jelenségrendszer, a közéleti politikai
hatalom a nép, az állampolgárok kezében van. A közéleti politikai döntéshozatalnál a nép, az
állampolgárok többségi akarata érvényesül. A közéletben, politikában ténylegesen érvényesül az
állampolgárok ellenőrzési, beleszólási joga. A demokrácia nem egyenlő az anarchiával, nem attól
demokrácia egy adott rendszer, mert ráfogják."
Gyakorlatilag ez van a honlapon. Mielőtt elkezdek válaszolni, valamit azért tisztáznunk kell, és
szeretném, ha erre válaszolnál igennel vagy nemmel, mert szerintem a demokrácia ennél több és
más. A demokrácia a jogok és kötelességek egyensúlya. Nem tudom, ebben egyetérthetünk-e?
ifj. Gottlóz Tibor:
A kérdéseimre tessék válaszolni.
Kossa Lajos polgármester:
Fontos ezt előbb tisztázni.
ifj. Gottlóz Tibor:
Válaszolni fogok, először a kérdésemre tessék válaszolni.
Kossa Lajos polgármester:
Akkor folytatom. A demokrácia szerintem az írott és íratlan szabályok betartása. A törvények,
jogszabályok, rendeletek, az írott szabályok, az íratlan szabályok pedig a másik ember tisztelete és a
közösség hagyományainak tisztelete. Hozzá szeretném még tenni, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv pontosan leírja, hogy mi a helyi demokrácia. Mielőtt válaszolok a feltett
kérdésekre, megjegyzem, hogy itt valamiféle problémafeltárásról van szó a faluban, ezek szerint a
problémafeltárás megtörtént és ez a 15 kérdés a faluban Gottlóz Tibor szerint a legnagyobb
probléma. Én ennek örülök és meg is fogom most válaszolni. Miután megválaszoltam, bízom
abban, hogy Gottlóz Tibor és azok az emberek, akik izgatottan várják ezekre a kérdésekre a
válaszokat, megnyugodnak, és valóban az igazi problémákkal kezdenek el majd foglalkozni.
Én nem abban a sorrendben kívánok válaszolni a kérdésekre, amelyben feltette azokat Gottlóz
Tibor, ugyanis a következőt látom: a kérdések öt csoportra oszthatók, és nagyon jól fókuszálnak
bizonyos szándékokra. Az első csoport, amire szeretnék válaszolni, az az önkormányzat
költségvetését érinti :
"Miből lett finanszírozva március 15-én a tűzijáték?"
Az Aba Napokra a képviselő-testület 5 millió Ft-ot különített el. Az idei éves programunkról
szavazott a képviselő-testület, amely a honlapon is megtalálható, eszerint idén két kiemelkedő
ünnepünk van, (tavaly nagyon sok ilyen jubileum volt, idén kettő van), az egyik: 5 éves az Abai
Társadalmi Szerződés, a másik: 20 éves az Abai Önkormányzat. Az Abai Társadalmi Szerződést
2005. március 14-én kötöttük, ezért idén március 15-én ünnepeltük meg az öt éves évfordulóját, a
20 éves önkormányzatiságot pedig az Aba Napok keretében szeretnénk megünnepelni. Mivel az
ünnepnek Abán hagyományosan szerves része a tűzijáték, ezért a Társadalmi Szerződés Napján is
volt és Aba Napokon is lesz. Mivel a szokásoktól eltérően idén két tűzijáték lesz, ezért az Aba
Napokra szánt költségeket kettébontottuk, csökkentett költségű volt március 15-én, és ugyanez lesz
Aba Napokon is. Hozzáteszem, még mielőtt holnaptól a fórumban az lesz a téma, hogy miért költ
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ennyit a falu tűzijátékra, a március 15-i tűzijáték nettó 140.000 Ft-ba került, + 19.000 Ft illeték.
Tehát meg fogjuk tartani a tűzijátékot az Aba Napokon is, és azért, hogy ez ne okozzon problémát
neked Tibor és a barátaidnak, gyűjteni fogunk rá, és bízom benne, segíteni fogtok, hogy a pénz
minél előbb összegyűljön.
"Aba Nagyközség tényleges anyagi helyzete? Közel 2 milliárd Ft az adósság?"
Hozzáteszem, a honlapon a legfontosabb kérdések egyike, "ön tudja-e Aba Nagyközség
Önkormányzatának a tényleges pénzügyi helyzetét?" Én ennél nagyobb komolyságot vártam volna
attól, aki közéleti ember akar lenni. Először össze kellett volna gyűjteni az információkat, és ha
valami nincs meg, akkor kérdezek. Én szégyellném magamat, hogy nem tudom mennyi, ugyanis a
község adósságállományáról jómagam a 2008. szeptember 19-i falugyűlésen forintra pontosan
tájékoztattam a lakosságot, melyet az ülés végén Farkas Károly képviselő is megismételt.
Egyébként az adósságállomány valamennyi költségvetésünkben, zárszámadási rendeletünkben
szerepel, és ezek a honlapunkon megtalálhatók! Segítségképpen, 1 milliárd 355 millió Ft. a község
adóssága.
"Valóban a Magisztrátus megszervezésére a Varga Csaba úrnak kifizettek kb. 2-3 millió Ft-ot?"
Nem. Varga Csabának és a Stratégiakutató Intézet munkatársainak egy fillért nem fizetett az
önkormányzat a hosszú évek óta az Abai Társadalmi Szerződés és a Magisztrátus
megszervezésében nyújtott tevékenységéért, sem tiszteletdíjat, sem útiköltséget. Vegyétek úgy, hogy
Varga Csaba és munkatársai ingyen, jó szándékból, a saját pénzükön nagyon sokszor leutaztak
Abára, és eltöltötték velünk az időt, azért, mert érdemesnek tartották a közösséget arra, hogy
segítsenek.
"Abai Társadalmi Szerződés és az Abai Magisztrátus létrehozása 400-600 millió (!) Ft-ba került?
(2007. szeptember környéki testületi ülésen hangzott el az összeg!)"
Nem! Hogy mi hangzott el a 2007. szeptember 18-i ülésen, most szó szerint is felolvasom, amit ha
nem tudsz, akkor el kellett volna olvasnod vagy a könyvtárban vagy a honlapon. Szó szerint a
következő hangzott el ezen az ülésen, amikor beterjesztettem az önkormányzat gazdasági
programját:
"A 10. fejezet a 2010-ig szóló gazdasági programhoz kapcsolódó konkrét projekteket tartalmazza,
összesen 19 fejlesztési projekt szerepel benne, amelyeknek a forrásigényét is meghatároztuk.
Amennyiben a program teljes mértékben megvalósulna, 45-55 milliárd Ft közötti összeg fordítódna
beruházásokra Abán. A projektek egy részében az önkormányzat csak mint kezdeményező vesz
részt, nem igényel tehát önrészt. A fejezetben szereplő fejlesztési projektek, illetve forrásigényük:
Alba Airport fejlesztési program 15 milliárd Ft, ipari park és logisztikai központ fejlesztési program
5-10 milliárd Ft, Sárvíz Technológiai Park fejlesztési program 3-6 milliárd Ft, Dél-Kapuja
fejlesztési program 5-10 milliárd Ft, Életiskola fejlesztési program 1,5 milliárd Ft, Etalonsport
fejlesztési program 2-3 milliárd Ft, Mezőföldi Építőipari Klaszter és vállalkozói ház fejlesztési
program 100-200 millió Ft, Sárvíz Ökofolyosó fejlesztési program 200-800 millió Ft, térségi
információs és tudásközponti szerep kialakítása, térségi e-közigazgatási program 200-800 millió Ft,
településközpont kialakítása fejlesztési program 500-1000 millió Ft, lakóvár fejlesztési program 11,2 milliárd Ft, infrastruktúra fejlesztési program 2,5-3 milliárd Ft, kistérségi intézményfejlesztési
program 700-1100 millió Ft, Maskarás Ház kialakítása Bodakajtoron fejlesztési program 80 millió
Ft, ökocentrum létrehozása Belsőbárándon fejlesztési program 60 millió Ft, mezőgazdasági klaszter
fejlesztési program 300-700 millió Ft, megújuló energiaforrások fejlesztési program 300-800 millió
Ft, fenntartható vízgazdálkodás fejlesztési program 150 millió Ft, Abai Társadalmi Szerződés és
Abai Magisztrátus fejlesztési program 400-600 millió Ft. A projektek mellékletét képezik az azokat
megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok, stratégiai programok, látványtervek és engedélyezési
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tervek. A projekteket részben önkormányzati beruházásban, Európai Uniós pályázati források
igénybe vételével szeretnénk megvalósítani, részben befektetők bevonásával, illetve vannak olyan
projektek is, amelyekhez az önkormányzat csak segítséget, keretet kíván nyújtani a helyi
vállalkozásoknak, hogy élni tudjanak a fejlesztési források igénybevételi lehetőségével. A gazdasági
program projektjeinek végrehajthatósága véleményem szerint megalapozott, a kiírásra került illetve
a közeljövőben kiírásra kerülő Európai Uniós pályázatokhoz maximálisan illeszkedik.
Természetesen, ez még nem jelenti azt, hogy ezek mind befutó pályázatok lesznek. A következő
hónapokban szintén jelentős feladat előtt állunk, meg kell találnunk azokat az együttműködő-,
befektetőpartnereket, amelyek a beruházásaink kapcsán partnereink lehetnek, akikkel közösen el
fogjuk készíteni a pályázatainkat. A 2007-2008-as évekre vonatkozóan önálló akciótervvel
rendelkezik a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a fejlesztési források nagy része
februárig elosztásra fog kerülni. A pályázati kiírások egy része már megjelent, a benyújtási
határideje pedig november közepétől január közepéig tart. Ekkor lehet első ütemben a pályázatokat
benyújtani."
Tehát a gazdasági program, amelyet valamennyi Magiszter megkapott, a könyvtárban és a
hivatalban megtalálható. Ez az összeg azt jelenti, hogy ennyi a forrásigénye, vagyis nem ennyit
költünk rá, hanem a projekt ennyi külső forráshoz segítheti a települést. Egyetlenegy fillért nem
költöttünk az Abai Magisztrátus és Társadalmi Szerződés megszervezésére illetve működtetésére.
"Az utak katasztrofálisak! Miért nem tartják karban az utak állapotát rendszeresen?"
Az utak helyreállítása a szennyvízberuházás része, illetve forrás kérdése, erre még részben vissza
fogok térni egy következő kérdésed kapcsán.
"A szennyvízberuházás mikor fejeződik be végre?"
Ezt már az előző napirend kapcsán elmondtam.
"Hol van a beígért (ígéretek!): csónakázótó, lakóvár, termálfürdő, technológiai park, reptér,
játszóterek, tanuszoda ... stb? "
Többször említettem már, hogy 2004. szeptember 23-án egy nagyon jelentős falugyűlés volt,
valószínű azon nem vettél részt. Több mint 500 abai ember vett részt ezen, ahol részletesen
végigvettünk mindent 4 órán keresztül, esett az eső, de nagyon emelkedett hangulatban, nagyon
komoly dolgokról tudtunk beszélni. Csak egy rövid idézet, hogy mit ígértem akkor az abaiaknak:
"2004. január 1. jelentős mérföldkő településünk életében. A kormány pozitív döntésének
köszönhetően önálló kistérséggé vált a Sárvíz, Aba pedig térségközpontként történelme legnagyobb
lehetősége előtt áll. Az önálló térséggé válással új fejlesztési források is megnyílnak előttünk,
amelyek segítségével az elkövetkező hónapokban eddig soha nem látott beruházási hullám indul el
Abán, a néhány milliós munkáktól a milliárdos fejlesztésekig bezárólag. A lehetőség egyben nagy
felelősséget is magával hordoz, ezért meggyőződésünk, hogy a fizikai, külső megújulás csak akkor
lesz sikeres, ha ezzel egy időben a közösség lelki-szellemi megújulása is elkezdődik. E törekvést
elősegítendő Aba Nagyközség Képviselő-testülete egy helyi Társadalmi Szerződés megkötését
kezdeményezi. Az új programok és fejlesztések az élet szinte minden lényeges területét egyszerre és
egymást erősítve indulnak el, amelyek sikeréhez elengedhetetlen az önkormányzat és a társadalom
szoros és hatékony együttműködése."
Nagy örömömre a jelenlévők egyöntetűen támogatták az Abai Társadalmi Szerződés megkötését,
amely vállalást 2005. március 14-én esküvel is megerősítettünk. A Társadalmi Szerződést 10 évre
kötöttük, vagyis 2015-ig tart a vállalásunk, idén félidőhöz érkeztünk. Szeretnék mérleget vonni, az
elmúlt években több mint 50 beruházást, fejlesztést hajtottunk végre: óvoda bővítése, óvodai
tornaszoba építése, iskola tetőtér-beépítése, Béke téri iskolaépületek felújítása, tornaszoba és
táncterem kialakítása, udvar parkosítása, fogorvosi rendelő felújítása, Fórum étterem felújítása,
Közösségi Ház felújítása, Idősek Otthona felépítése, belvíz-beruházás, polgármesteri hivatal
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felújítása, Teleház kialakítása, Hősök tere felújítása, 56-os emlékmű felállítása, református
templomkert környékének rendezése, Fejes Ádám szobor felállítása, katolikus templom
tetőszerkezetének felújítása, Millenniumi Park kialakítása, Rákóczi utcai kerékpárút megépítése,
fásítás, emlékező fák, abai elkerülőút, belterületi utak felújítása, labdarúgópálya felújítása,
termálkútfúrás, Dél-Kapuja külső infrastruktúra, szélessávú hálózat kiépítése, szennyvízhálózat,
Bodakajtor ivóvízellátása, belsőbárándi rekreációs és sportközpont, belsőbárándi belterületi utak
felújítása, Abatherm Kft és Abafarm Kft. létrehozása stb.
Közel 70 terv, megvalósíthatósági tanulmány, koncepció is elkészült a megyei és a regionális
fejlesztési tanácsok, valamint a Belügyminisztérium támogatásával, amelyek megalapozzák a
következő évek fejlődését. Több mint 7 milliárd Ft-tal gyarapodott a közösség, a támogatások
értéke meghaladta a 4 milliárd forintot. A külső befektetők megjelenése is bizakodásra ad okot, több
mint 3 milliárd Ft érkezett az Alba Airporton, a saláta- és pizzaüzemen keresztül, de a helyi
vállalkozások esetében is egyre jelentősebb fejlesztéseket érzékelhetünk. A beruházások által olyan
tartalmakat, Kék Óceánokat sikerült létrehoznunk, amelyek egyrészt az életminőség javulását, új
szolgáltatások megjelenését hozták magukkal: Sárvíz Kistérségi Szolgáltató Központ,
Okmányiroda, falugazdász szolgálat, Sárvíz Kht, Gazdálkodási Információs Szolgálat, E-on
ügyfélszolgálat, Kistérségi Információs Szolgálat, Sárvíz Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ,
Életiskola Fejlesztési Program, kistérségi orvosi ügyelet, Leader-közösség, másrészt a jövőnk
stratégiai megalapozását biztosították: Alba Airport fejlesztési program, Sárvíz Technológiai Park
fejlesztési program, Dél-Kapuja fejlesztési program, kistérségi járóbeteg- és szakellátó központ,
mentőállomás, kistérségi sportközpont, kistérségi rendőrörs-koncepció, fenntartható vízgazdálkodás
fejlesztési program, Életfa kompetencia program, Abai Társadalmi Szerződés és Abai Magisztrátus.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében - tehát a 7 milliárd Ft-on túl - mintegy 150
millió Ft Európai Uniós támogatást fordíthatunk az oktatás, nevelés megújítására, az óvodai nevelés
kiterjesztésére, a könyvtári szolgáltatások és közösségi programok bővítésére, valamint a
felnőttképzés beindítására. Folyamatban van az óvoda épületének akadálymentesítése, tetőcseréje,
26 millió Ft értékben. 2011. márciusáig a norvég alap támogatásának köszönhetően további
tantermekkel bővítjük az általános iskola központi épületét, teljesen felújítjuk és bővítjük a Béke
téri iskolaépületeket, és méltó helyet kap az Abai Gimnázium és Kollégium a Kastélykert utca
mögötti önkormányzati területen 500 millió Ft-ért. Szintén 2011-ben a Társadalmi infrastruktúra
operatív program keretében közel 900 millió Ft-os zöldmezős beruházás során modern kistérségi
járóbeteg-ellátó központot építünk, amelyben a legkülönbözőbb szakrendelések, labor, röntgen,
ultrahang, kardiológia, belgyógyászat, tüdőgyógyászat, sebészet, ortopédia, urológia, nőgyógyászat,
gyermekgyógyászat, fizioterápia, reumatológia, szemészet, fül-, orr-, gégegyógyászat,
bőrgyógyászat, pszichiátria, neurológia, gyógytorna lesznek elérhetők. Megkötöttük a szerződést az
országos mentőszolgálattal mentőállomás létrehozása céljából. A belvízelvezető rendszer II.
ütemének kivitelezése ma indult, amelynek keretében 60 millió Ft értékben épülnek árkok az Arany
J., Petőfi, Kálvin, Kölcsey, Széchenyi, Vörösmarty, Bocskai, Fiáth Gy., Kossuth u., Szent István
király tér, Cüge rét, Bodakajtoron az Akácfa és Major utcákban. Támogatásból megszüntettük a
Lómezőben található illegális hulladéklerakót, és elkezdődött a volt faluvégi szeméttelep
rekultivációja is. Leader támogatásból játszótereket építünk 10 millió Ft-ért Abán és Bodakajtoron.
Elbírálás alatt van a Bethlen, Kossuth és Fehérvári úti kerékpárút kiépítésére benyújtott pályázat
180 millió Ft. értékben. A Stratégiakutató Intézet által nyert támogatás és az Atigris Zrt.
felajánlásának jóvoltából hamarosan indul az Abai Társadalmi Szerződés és az Abai Magisztrátus
munkájának továbbfejlesztése, új szintre emelése a hatékony közösségi szerepvállalás elősegítése
érdekében, valamint megtörténik a program adaptációja további négy Fejér megyei településen
Nagylókon, Sárkeresztúron, Sárosdon és Csókakőn. Megállapodást kötöttünk Varga Gábor
országgyűlési képviselővel, ennek keretében 2010. szeptember 30-ig összeállítjuk a közös
cselekvési tervet, amely a következő négy évre meghatározza a szerződő felek teendőit a helyi
közösség szempontjából legfontosabb fejlesztések megvalósítása érdekében. A statisztikai adatok
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tanúsága szerint önmagunkhoz és más településekhez képest is Aba az elmúlt 20 év folyamatainak
egyik legnagyobb nyertese Fejér megyében. A lakosságszám 3900-ról 4700-ra, az óvoda létszáma
150 főről 200-ra, az iskoláé 420-ról 580-ra nőtt. Létrehoztuk a jelentős eredményeket elérő
művészeti alapiskolát és a gimnáziumot, a 18 éven aluliak aránya más településekkel
összehasonlítva kimagaslóan nagy.
A gazdag közösségi és kulturális élet, a jó színvonalú és példaértékű oktatási-nevelési rendszer, a
hagyományőrzés és -teremtés, a település pozitív kisugárzása meghozta gyümölcseit. Közel hatvan
egyesület, kulturális csoport, sportcsapat, kisközösség működik napjainkban, amelyek erősítik a
közösséghez tartozás tudatát és az egymás iránti bizalmat.
A Sárvíz Technológiai Parkra vonatkozóan még 2007-ben benyújtottuk pályázatunkat a KDRFThoz, 2007. május 25-én meghozott 60/2007. sz. határozatában a következőket írja: a Tanács
elfogadja és a régió számára kiemelt fontosságúnak ítéli az előterjesztés 2. számú mellékletét
képező listában e minősítéssel szereplő projekteket. A Tanács utasítja a KDRFÜ igazgatóját a régió
számára kiemelt fontosságúnak ítélt fejlesztési elképzeléseket tartalmazó listát az egyes
projektekhez tartozó kiegészítő dokumentumokkal egyetemben juttassa el a NFÜ Kiemelt
Programok és Projektek Főosztálya számára.
Szeretném jelezni, hogy a Sárvíz technológiai park I. és II. üteme is szerepel a régió számára
kiemelt fontosságú projektek között.
"A Lómezőben a szeméthalmaz tényleges elszállításra került vagy a szeméthalmazt csak eltemették,
földet húztak rá?"
Az önkormányzat 3 millió Ft-ot nyert a Lómezőben található szeméttelep megszüntetésére, ennek
keretében 600 m3 szemetet szállítottak el a sárbogárdi lerakóra. Ezután fog megtörténni a terület
füvesítése és parkosítása az ősz folyamán, ahol szintén várjuk a jó szándékú, segíteni akaró abai
polgárokat, fiatalokat, időseket egyaránt.
"A polgármester Kossa Lajos mi alapján minősítette a tantestületet, tanítókat, tanárokat erkölcsileg
és szakmailag nullának?"
Nem minősítettem a tantestületet erkölcsileg és szakmailag nullának és Tibor megkérlek, hogy
nyilvánosság előtt azonnal kérjél bocsánatot a honlapodon is, ugyanis, ha ezt nem teszed meg, nem
fogom annyiban hagyni. Én tudom, hogy mit mondtam és mit írtam, de nem fogom neked
felolvasni, majd kérd azon számon, aki neked ezeket a hülyeségeket ajánlotta, hogy megírjad, de
ezért a felelősség a tiéd. Kérjél bocsánatot nagyon sürgősen, és a tantestületet meg fogom kérni,
hogy írják le, elhangzott-e ilyen kijelentés részemről, és most megkérdezem igazgató urat,
mondtam-e ilyet az abai tantestületnek?
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Az elmúlt évben több alkalommal volt, hogy polgármester úr iskolai rendezvényeken,
nevelőtestületi értekezleten részt vett, ezekről készültek feljegyzések, hangfelvételek is, én nem
emlékszem konkrétan ilyenre, de szükség esetén meg lehet nézni és kiderül.
Kossa Lajos polgármester:
Nekem itt van leírva, de nem fogom felolvasni, majd Tibor elmagyarázza a közvéleménynek, hogy
mi alapján írt ilyet, és nem fogom annyiban hagyni. Ami elhangzott, a jegyzőkönyvekben
megtalálható, tehát utána kellett volna nézni, mielőtt felteszünk valamit a nagy nyilvánosságnak,
amit az egész világon olvasnak, és ezért nem fogom annyiban hagyni, mert elegem van abból, hogy
össze-vissza irkáltok a másik emberről mindent. Az, hogy Abán a kocsmában mi hangzik el,
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spongya rá, na de ezt, amit te feltettél, nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor is, ezt a világ
bármelyik pontján olvashatják, és nem én fogom leírni, hogy nem. Neked kell leírni, és elnézést
kérni.
"Aba Nagyközségünk átvilágítása során a jelentésben az Aba Gimnázium mint plusz felesleges
teherként szerepel? Igaz ez?"
Nem tudom, én ilyen intézményt, hogy Aba Gimnázium nem ismerek, az Abai Gimnáziumra
gondoltál?
ifj. Gottlóz Tibor:
Így van.
Kossa Lajos polgármester:
Jó, de itt nem az van. Azért mondom, ha van ilyen nevű intézmény, hogy Aba Gimnázium, arról is
tudunk beszélni, én eddig erről nem tudtam. Tehát az Abai Gimnázium és Kollégiumról a Hermes
Holding anyagában a következő szerepelt: "Székesfehérvár közelsége okán különösen érthetetlen az
a szándék, hogy középfokú oktatási intézményt hozzon létre a település, hiszen e feladat az
országos átlag figyelembe vételével minimum 30-40%-os normatíván és saját bevételen felüli
önkormányzati finanszírozást igényel. Ezzel magyarázható, hogy számos városi önkormányzat a
jogszabályi lehetőségekkel élve a ciklus elején középiskoláit azokat köteles feladatként ellátó
megyei jogú városoknak illetve megyei önkormányzatoknak adta át."
De szerepel az anyagban az is, hogy "felhívjuk a figyelmet, hogy a javaslati sor mint egy étlapként
szerepel a képviselő-testület előtt, ugyanakkor e hasonlattal összhangban óva intjük a T.
Képviselő-testületet, hogy a jaj, csak ne fájjon elvből kiindulva megrekedjen az előételnél, azaz
abban az esetben, ha a T. Képviselő-testület nem a látszat- és félmegoldásokat választja, úgy a
javaslati sor túlnyomó hányadának következetes végrehajtására van szükség."
Valamennyi jegyzőkönyv fent van az interneten, ami bizonyítja, hogy a képviselő-testület érdemben
tárgyalt erről, és elmondtuk, hogy miért nem fogjuk az Abai Gimnáziumot megszüntetni. Az
anyagot készítők csupán pénzügytechnikai szempontból vizsgálták át az önkormányzat
költségvetését. Aki viszont közéleti ember, és eddig is odafigyelt, hogy mi zajlik a faluban, annak
tudnia kell, hogy a norvég alapos pályázat - amely az általános iskola és a művészeti alapiskola
problémáját megoldja - harmadik eleme az volt, hogy középiskolát hozunk létre Abán. Tehát ha ezt
nem léptük volna meg, akkor az önkormányzat elbukja az 500 millió Ft-ot, és 5 évre kizárták volna
az Európai Uniós pályázati lehetőségekből.
Ez az anyag is megtalálható a testületi jegyzőkönyv mellékleteként, de valószínű, ezt az információt
sem onnan vetted, mert nekem rögtön szembetűnt, hogy e fölött a pont fölött van egy sokkal
súlyosabb megállapítás:
"Az önkormányzat pénzügyi helyzetét jelentősen rontotta az Aba Farm Kft. létrejöttének oka és
működése, a jelenlegi értékén nem értékesíthető terület megvásárlásának ellenértékéből, a felvett
hitel önkormányzati visszatörlesztéséből, a nyújtott taghitelekből, és az Aba Farm Kft. működési
veszteségéből álló pénzügyi hiány száz milliós nagyságrendekben mérhető.
Ezért mondtam, hogy ti nem az igazi problémákat keresitek, és nem is értem, hogy nem botlottatok
bele egy ekkora problémába, amiről évek óta beszél a testület. A Hermes Holding ezt is átvizsgálta,
bírósági végzésünk van róla, hogy ez a cég az önkormányzat számára 196,6 millió Ft. kárt okozott.
Ehhez hozzávehetjük a Kajtor Völgye Kft helyett elköltött 13,8 millió Ft-unkat, amelyet követelünk
vissza, plusz a kamatokat. Az Aba Farm ügyvezető igazgatója Trexler Ferenc, a felügyelő bizottság
elnöke Horváth István volt, a Kajtor Völgye Kft. ügyvezetője Horváth István volt.
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Tehát segítsetek abban, hogy ezt a több mint 200 millió Ft-ot minél előbb szerezzük vissza, és akkor
ebből valamennyi belterületi utat helyre lehet állítani! Tehát kérlek, hogy foglalkozz az igazi
problémákkal is.
"Miért élvez előnyöket a gimnázium az általános iskolával szemben?"
Miben élvez előnyöket?
ifj. Gottlóz Tibor:
Ha úgy gondolja, hogy nem élvez előnyöket, akkor nem. Kérdések merültek fel, feltettem őket.
Gondolja, hogy én kérek elnézést, mert feltettem kérdést?
Kossa Lajos polgármester:
A közösségtől elnézést kell kérned minél előbb, szerintem.
ifj. Gottlóz Tibor:
Azért mert kérdéseket teszek fel Kossa úrnak? Nem lehet a képviselő-testületnek feltenni
kérdéseket?
Kossa Lajos polgármester:
Most én válaszolok, vagy te? Azt kérted, hogy én válaszoljak a kérdéseidre. Az illemet tanuld meg
légy szíves, te kérdeztél, én válaszolok. Én kérdeztem tőled valamit, azt válaszoltad, nincs
kiegészítésed hozzá, akkor várd meg, hogy a további kérdéseken is végigmenjek.
A kérdések következő köre a polgármester juttatását, fizetését érinti:
"Polgármesternek luxus fizetés, (kb. 540.000 havi fizetés + kb. 100-240 ezer Ft költségtérítés),
amikor Aba Nagyközségünket katasztrofális helyzetek jellemzik"
"Mi alapján lett megszavazva a polgármesternek zárt ülésen kb. 3,5 millió Ft jutalom?"
Nem véletlenül mondtam azt, hogy a demokrácia szerintem egészen más, mint ahogy te gondolod,
és továbbra is fenntartom, hogy a demokrácia nem más, mint az írott és íratlan törvények betartása
és tiszteletben tartása.
A polgármester fizetését és egyéb juttatásait törvény határozza meg, ugyanúgy, mint bármelyik
másik önkormányzati dolgozóét. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik. Ez nem
kívánságműsor, hanem törvény által meghatározott fizetés, hozzáteszem, polgármester az egyetlen,
akinek fizetéséről nyílt ülésen kell dönteni, ez az adat közérdekű, míg a közalkalmazottaké, egyéb
önkormányzati dolgozóké nem. Így összehasonlításokat nem tudok mondani, de hidd el, a
polgármester fizetése nem luxus fizetés az önkormányzatnál dolgozókéhoz képest.
A törvény a következőképp szól: a képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén,
illetve a polgármester megválasztását követő nyílt ülésén dönt. Ez húsz éve így van Abán, kedves
Tibor, a képviselő-testület az alakuló ülésen, nyílt ülésen dönt. A pontos összeg és a testület
döntésének alapja is szerepel a jegyzőkönyvben, leadta a Sárvíz TV is. A képviselő-testület a
10.000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetében a
szorzószámot 12,5 - 13,5 között állapíthatja meg. Abán a képviselő-testület a polgármester fizetését
13,5-ös szorzóval állapította meg, ez azt jelenti, hogy a minimum adhatónál 40.000 Ft-tal többet
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adott, mert úgy ítélte meg, hogy az elvégzett munkája és befektetett energiája ezzel van
összhangban, egyébként ez bruttó 540.000 Ft.
A törvény szerint a polgármestereket költségtérítés illeti meg fizetésének 20-30%-áig terjedően. Ez
azt jelenti, hogy itt is nagyvonalú volt a képviselő-testület, annak ellenére, hogy az abai
polgármester semmit nem tett a közösségért az elmúlt 20 évben, megszavazta a 30%-os
költségtérítést, ez 162.000 Ft/hó. Ezt a polgármester a munkájával kapcsolatos költségeire
fordíthatja. Természetesen, ha úgy gondoljátok, lehet kezdeményezni a testületnél, hogy az abai
polgármester ne járjon autóval, menjen biciklivel, busszal, vonattal, esetleg térjünk vissza a
hagyományokhoz, beállítunk egy lovaskocsit és azzal is el lehet menni Fehérvárra, és akkor sokkal
olcsóbb lesz. Jelen pillanatban én autóval próbálom az ügyeimet intézni, az autó fenntartása - mivel
hitelből van, ez a költségtérítés, ami neked annyira fáj, és ami szerinted luxus - az autóm költségeit
nem fedezi.
A jutalommal kapcsolatban a törvény a következőképpen rendelkezik: a képviselő-testület
határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája
értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve
tiszteletdíjának hat havi összegét.
A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 nap
pótszabadságra jogosult. Ez nemcsak a polgármesterre igaz, minden munkavállalónak törvényben
határozzák meg, hogy mennyi szabadság illeti meg, amit kötelezően ki kell adnia a
munkáltatójának. Az önkormányzat esetében az elmúlt 20 évben valamennyi dolgozó esetében ez
megtörtént.
Az elmúlt 20 évben külön a polgármesteri tevékenységemért jutalmat soha nem kaptam. Amikor a
közalkalmazottak és köztisztviselők is kaptak egy havi jutalmat, akkor a képviselő-testület
meghatározta nekem is az egy havi jutalmat, ezen felül soha semmilyen plusz juttatást nem kaptam.
A 20 év alatt összesen 358 nap szabadságom maradt bent, amit nem tudtam kivenni. Természetesen
ezen is lehet vitatkozni, hogy kivehettem volna, vagy nem, én úgy ítéltem meg - bármennyire is
nem látszik szerintetek a településen -, a munkámat, hogy jól végezzem, nem tudok szabadságra
menni. Azért bízom benne, hogy más úgy látja, ennek a munkának volt eredménye, a képviselőtestület is így látta, és a határozat arról szólt, hogy a polgármester munkáját értékelve, és azt
figyelembe véve, hogy a 20 év alatt 358 nap ki nem vett szabadsága keletkezett, hat havi bruttó
bérének megfelelő jutalmat állapított meg. Ezzel párhuzamosan jeleztem, hogy nem kívánok élni a
szabadságmegváltással. A munka törvénykönyve leírja, ha valakinek megszűnik a munkaviszonya
és nem tudta kivenni a szabadságát, azt a munkáltatónak pénzben meg kell váltania.
Ha kiszámoljuk a hat havi bruttó jutalmat napokban, és amennyi még megmaradt, mai áron én mint
polgármester, jó szívvel, a közösség számára 6,5 millió Ft-ot ajánlottam fel. Ebben csak az a
szabadság van benne, amit munkaidőben nem tudtam kivenni. Nem számolom azt, amikor este és
hétvégén tettem a dolgomat, ami nem szorosan a polgármesteri tevékenységhez tartozott, de ahhoz,
hogy ez a közösség előrébb tudjon jutni, és jól érezze magát, nagyon sok helyen meg kellett jelenni,
személyesen kellett eljárni, ezt is jó szívvel ajánlottam fel a közösség számára, mert jó abainak
lenni és én büszke vagyok arra, amit az abai emberek létrehoztak. Úgyhogy kedves barátaim, a tét
6,5 millió Ft. Akkor kezdjük el, mindenki ajánljon fel, és ha elértek a 6,5 millió Ft-hoz, akkor
természetesen én is további felajánlásokat fogok tenni.
"Aba Napokkal és egyéb rendezvényekkel kapcsolatban miért nem hívnak össze falugyűlést, hogy
kikérjék a lakosság véleményét, ötleteit?"
Ez már működik, akinek értelmes gondolata, ötlete van, az eddig is megvalósíthatta, természetesen
a hagyományok tiszteletben tartásával, ezt kérem tőletek is, és lehetőleg ne piszkítsatok bele az Aba
Napokba.
"Kossa úr állítólag részt vett egy helyi pénzzel, szabadpénzzel kapcsolatos tájékoztatón, előadáson,
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az ott elhangzott információkról miért nem tájékoztatja a lakosságot?"
Sokat gondolkoztam, hogy vajon min vettem én részt és honnan jöhet ez Gottlóz Tibornak, mert
ugye ő összegyűjtötte a problémákat, amelyeket számára feltártak, mígnem rájöttem, miről van szó.
Rajkó József a honlapján a következőket írja: "2009. december 3-án a képviselő-testület falugyűlést
tartott Abán, ki tudott róla, ki hallott róla? Az, aki tisztában volt vele, hogy közmeghallgatás alá
rejtették, voltunk is rajta cirka 8-an. Ezen a gyűlésen nyilvánvalóvá vált, hogy a falu a csőd szélén
billeg, és a kilábalásra ezen testületnek halvány ötletei sincsenek, csak az eddig is bevett szokások:
helyi adók beszedése, repülőtéri bevétel, pályázatok. Kérdésemre, hogy van-e ezen kívül bármi
ötletük, először Kossa úr röviden elmondta, hogy részt vett egy konferencián, ami a helyi pénzekről
szólt, azt slussz. Ezen kívül Mercsek képviselő kikérte magának, hogy én számon kérem őket.
Könyörgöm, ez nem hozzáállás, ha valaki kérdez valamit, azt mindjárt támadásnak veszik?"
Azért olvastam így, mert ez egy mese. Felolvasom a tényeket, hogy mi is történt azon az ominózus
testületi ülésen, és mindenki eldöntheti, hogy mi is zajlik itt tulajdonképpen, és utána kitérek a
falugyűlés-közmeghallgatás mizériára, mert ez elképesztő, hogy valaki nincs tisztában, hogy mi van
a törvényben, mit kell tartani, de hogy ezzel nekünk órákat kell eltölteni, hogy óvodás szinten
elmagyarázzuk az önkormányzati törvényt embereknek, akik ráadásul komoly közéleti embereknek
tartják magukat, ezt elképesztőnek tartom! De lássuk a tényeket, hogy mi is hangzott el a december
3-i ülésen:
Rajkó József a következő felvetéssel élt: "a költségvetéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni,
hogy mivel a bevételek nehezen érkeznek be az önkormányzathoz, gondolkodnak-e olyan alternatív
megoldásokban, ami a helyi gazdaság fellendítését szolgálja. Ne arra várjunk, hogy valamelyik
pályázat sikeres legyen, hanem próbáljunk meg önerőből is tenni, hiszen a legértékesebb az ember.
Gondolkodik ilyen megoldásokban az önkormányzat?"
Erre én a következőket válaszoltam: "Nagyon komoly lehetőség van tehát Aba kezében. Az egyik a
Magisztrátus, főként akkor, amikor demokráciáról, szólásszabadságról és egyebekről beszélünk,
amiről pedig én beszélek, az a közösség bizalma, az emberek egymás iránti bizalma illetve
tisztelete. Remélem abban azért egyetértünk, hogy az ilyen jellegű megnyilvánulások a fórumon
nem ezt szolgálják. A másik fontos lehetőség, amire Rajkó József rákérdezett, az önkormányzat és
valamennyi magyar önkormányzat kezében a helyi pénz. Erre ma már van gyakorlati példa is, és ma
már szakmai konferenciákon szakemberek is megerősítették, hogy nem valamilyen ködös
elképzelésekről, légvárakról van szó. A helyi pénz nem a forintot vagy az eurót akarja kiváltani,
hanem olyan lehetőség a helyi közösség kezében, amely forrásokat tud indukálni, és amely a
forrásnövekedést nemcsak az önkormányzat számára, hanem a helyi közösség nagyon sok tagja
számára lehetővé teszi. A helyi pénz bevezetésének megvannak a jogszabályi feltételei, megvannak
a lehetőségei és van egy nagyon fontos eleme, a bizalom. Az egymás iránti bizalom nagyon fontos,
nem véletlenül hangsúlyozom évek óta, a mai testületi ülésen is, minden napirend kapcsán, bizalom,
bizalom, felelős döntés, tárgyilagos, higgadt viselkedés. Olyan helyzetben vagyunk, amelyből csak
a higgadtság és az egymás iránti bizalom vezethet ki. Ezért tűztem napirendre a véleményeket,
továbbra is hangsúlyozva, hogy nem fogom senkibe belefojtani a szót. Úgy gondolom, a
szólásszabadság nem sérült, de a közös céljainkat, - nem az önkormányzat célját, hanem a közösség
lehetséges pozitív jövőjét - az ilyen véleményekkel csak rongáljuk. Az abai képviselő-testület a
legnagyobb tisztelettel viseltetik minden civil szervezet iránt, minden olyan ember iránt, aki
véleményt nyilvánít Abán, engedtessék meg, hogy még egyszer azt mondjam, szerintem nem
használ a közösségnek, ha a másikat a becsületében sértjük meg. Minden jogos kritikát elfogadok,
komolyan veszek, de pontosan a közösség jövője szempontjából nem tartom hasznosnak, és ez ellen
semmi mást nem tehetek, minthogy a véleményemet elmondom. Továbbra is meggyőződésem,
hogy az Abai Magisztrátus iránt nagyon komoly az érdeklődés, a Helyi Közösségek Világfa
Szövetségének alakuló ülése itt volt Abán, és szeretném jelezni, hogy ez nem az abai polgármester
kezdeményezésére történt. Az ország más pontjairól kerestek meg bennünket, hogy indítsuk el,
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mert az abai példa alkalmas arra, hogy más közösségek is átvegyék. Az elképzelést a helyi pénz
ötletével ötvözve, igenis olyan modellt állíthatunk a helyi közösségek, helyi önkormányzatok elé,
amely lehetőség a válságból való kijutásra. Annak ellenére, hogy az elmúlt évben a Magisztrátusban
semmi sem történt, mégsem szűnt meg. A magisztrátus ott van az abai emberek lelkében, az más
kérdés, hogy tisztázni kell, mi és miért történt, de egyben biztos vagyok, legalább arról kell
tisztességesen beszélnünk majd, hogy a Magisztrátus preambulumában foglaltakat be tudjuk-e
tartani vagy nem."
Rajkó József ezek után ismét kérdezett: "a kérdésem az volt, mivel sok kihasználatlan telek,
rengeteg munkanélküli van Abán, van-e olyan terv, hogy a meglévő kapacitásokat kihasználjuk. A
gazdák azzal küszködnek, hogy nem tudják eladni a búzát. Van-e arra lehetőség, hogy a maximális
hozzáadott értékkel helyben értékesítsék, utána be lehet vezetni a helyi pénzt, mert akkor van
értelme, amikor a helyi pénz itt dolgozik, a helyi gazdaságot gazdagítja, csak Abán lehet elkölteni.
Van-e valamilyen terv egyáltalán?"
Erre válaszoltam: "természetesen, programok is vannak, erről beszéltünk ma este többször, de
ehhez kellenek az abai vállalkozók is. Mindenki ismeri a Kék Óceán Stratégiát, az önkormányzat
gazdasági programját, tételesen fel vannak sorolva, hogy milyen programokat készítettünk,
amelyeknek már vannak megvalósulás stádiumában lévő fázisai is, tehát ma Abán az önkormányzat
a legfelkészültebb arra, hogy a jövő irányait tekintve segítsen a közösségnek, a gazdáknak,
vállalkozóknak. A lehetőség tehát adott, de kell a gazdák összefogása is. Ebben is vannak pozitív
példák, ha csak beszélünk a programokról, az még kevés, tenni is kell. Véleményem szerint az
önkormányzat az elmúlt években több esetben bizonyította, hogy képes programokat végigvinni, a
nagyobb horderejű ügyeket is végig fogjuk vinni, de azt számon kérni, hogy most hirtelen mindent
oldjon meg az önkormányzat, én ezt tartom a legnagyobb problémának. Tavaly az önkormányzat
legnehezebb helyzetében volt a falugyűlés. A falugyűlésen részt vett emberek egyértelműen letették
a voksukat amellett, hogy az az önkormányzati program, amely az Abai Társadalmi Szerződés
mellékletét is képezi, alkalmas arra, hogy kivezesse a települést a válságból. Azért mondtam, hogy
letették a voksukat, mert az ellenkező vélemények ellenére nem állt fel a jelenlévő 200 ember és
nem mondta azt, hogy mondjon le a képviselő-testület, mondjunk le azokról a programokról,
amelyekről a polgármester beszélt, és én a mai napig nem hallottam ilyet, néhány véleményen
kívül. Valamennyi testületi ülés nyilvános, ha nagyon nagy probléma lenne, ha az emberek nem
értenének egyet azzal, amiről a képviselő-testület dönt, úgy gondolom, hogy már nagyon sokan itt
lennének és köszönik, ebből nem kérnek. Ennek ellenére van olyan, aki a Kék Óceán Stratégiát több
kiló papírnak tartja. Az önkormányzat gazdasági programjából minden magisztrátusi tag kapott egy
példányt, mert komolyan gondoltam, hogy az önkormányzati ügyekben, illetve a falut érintő
ügyekben csak akkor tudunk dönteni, ha megfelelő információkkal rendelkezünk. Mindenki
megkapta a könyvet, a Kék Óceán Stratégia elérhető és a dokumentumok tények alapján rögzítik,
mit tettünk eddig, hol tartunk, milyen irányba kell továbbmennünk, és milyen az a külső környezet,
amely alapján a döntéseinket meg kell hozni. Ha valaki nem hajlandó átnézni az anyagot, illetve
nem hajlandó a döntéseit ezen keretek között meghozni, akkor feleslegesen vitatkozunk."
Ennyi a válaszom, ez is mutatja, mi történik ezen a honlapon. Úgy gondolom, hogy az általad
indított honlap nagyon nagy károkat okoz a közösségnek. A rendszer, ami alapján dolgozol, a
probléma feltárásról-megoldásról szól. A honlapról az tűnik ki számomra, hogy ez nem igazán
működik. Szeretném a következőre felhívni a figyelmedet: egy közösség életéből a kiutat ezzel a
megoldással nem lehet megtalálni. Amikor egy közösség jövőjéről döntenek és szakemberek segítik
egy közösséget abban, hogy felvázoljanak egy reális jövőképet, akkor SWOT-analízist alkalmaznak,
mely az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket tárja fel. A jelenlegi
helyzetfelmérés mind a jövőbeni működésre való felkészülés szempontjából elengedhetetlen a
projekt - Aba Nagyközség - reális állapotának vázolása, figyelembe véve a belső működés
erősségeit, gyengeségeit, valamint a külső lehetőségeket és veszélyeket. Ez az analízis készen van.
Ha az a cél, hogy ti Kossa Lajost emberileg meggyalázzátok, a polgármestert agyagba döngöljétek,
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a testületet, tisztességes embereket mocskoljatok, akkor rendben van, működjön ez a honlap, de a
felelősséget is kell vállalnotok. Ha viszont az a cél, amit te valóban leírtál, akkor ennek módja az
erősségek, gyengeségek, a külső környezet veszélyei és lehetőségei feltárása. De ezt már nem kell
elvégezni, ez az anyag rég készen van.
A 2007. március 12-i ülés egyik napirendi pontja volt Aba és a Sárvíz Kistérség a megújulás
kapujában - fejlesztési lehetőségek az Európai Unió 2007-13. tervezési időszakára elfogadott
országos és regionális operatív programok tükrében. Szeretném felolvasni Horváth Istvánnak, a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökének akkori véleményét
erről: "A megkapott anyagban több érdekes mondatot is találtam, ezek közül szeretnék kiemelni
néhányat. A 90-es évek közepétől Aba és a többi település önkormányzata kulcsszerepet vállalt a
stratégiai tervezés elindításában, tudatosan és sokoldalúan tervezték meg a jövőképet és a
jövőképből adódó feladatokat. Stratégiák, részstratégiák készültek el, intelligens Sárvíz kistérség,
Aba intelligens várossá válása, Ökofolyosó, Dél-Kapuja stb. Ezek a stratégiák képessé tehetik a
kistérséget arra, hogy a kormány által kidolgozott operatív programok adta lehetőségekkel élni
tudjon."
A következő idézet, amelyet a képviselő úr felolvasott, a Megyei Területfejlesztési Tanács
véleményéből: "a kistérség a belügyminisztériumnál nyert támogatást a programok kidolgozására a
2007-13. közötti időszakra. Úgy kívánták a programot kidolgozni, hogy annak tartalma, szerkezete
összhangban legyen az országos és regionális programok tartalmával és szerkezetével. Formailag
igaz, hogy eltérő, ugyanakkor átgondolt és átlátható dokumentáció készült, összhangban van a két
országos alapdokumentummal, az országos fejlesztési koncepcióval és az országos területfejlesztési
koncepcióval, a KDROP célkitűzéseihez, eszközrendszeréhez rendeli hozzá a kistérségi
vonatkozásokat. A kistérség koncentrálni tudja figyelmét és erőforrásait a legnagyobb közösségi
haszonnal járó tennivalókra, intézkedésekre. A kistérség anyagát összevetettük a jóváhagyott
megyei területfejlesztési és turisztikai koncepcióval és a kistérségi program célkitűzései azzal
összhangban vannak."
Horváth István szavai: "azt gondolom, hogy ennél többet nem is kell mondani, mindenkinek fel kell
sorakozni ezen programok mögé és legjobb tudása szerint kell segíteni a megvalósításukat. Bízom
benne, hogy az elképzeléseink a pályázati lehetőségekkel élve többségében megvalósulnak."
Az önkormányzat honlapján megtalálhatók a következő anyagok: Az Abai Kistérség Fejlesztési
Koncepciója és Stratégiai Programja, Aba Intelligens Várossá Válási Stratégiai és Operatív
Program, az Intelligens Sárvíz Kistérség Stratégiája, Az ökoturisztikai fejlesztések lehetőségei a
Sárvíz kistérségben, a Sárvíz Ökofolyosó, a Sárvíz vízgazdálkodási stratégiája, A közös turizmus
fejlesztési koncepció és programterv a Sárvíz-völgye kistérségben, a Sárvíz-völgye érzékeny
természeti terület programterv, a Sárvíz arculatterv és a Sárvíz mezőgazdasági program.
Ezeket az anyagokat a helyiek közreműködésével szakemberek készítették, a Megyei és Regionális
Fejlesztési Tanács és a Belügyminisztérium támogatásával és jóváhagyásával. Ezek a programok
illeszkednek a megyei, regionális és országos célkitűzésekbe, amelyek mentén összeállítják az
Európai Uniós pályázatokat. Ezek segítésével kb. 9 milliárd Ft. értékű beruházás történt a
kistérségben, ehhez természetesen önrész is kellett, tehát kiszámolható, hogy a hitel mire ment el, és
ha nem vettük volna fel, akkor mi lenne.
Kedves Tibor, ha valóban az a szándékod, hogy a közösségnek segíteni akarsz, akkor szerintem
változtass a honlapon. Ha továbbra is az a szándékod a következő egy hónapban, amit most
produkáltál ebben a néhány hétben, akkor a közösség nevében - nem kérhetlek - csak javaslom, a
saját érdekedben is, hogy értelmes módon próbáljatok meg a közösségbe bekapcsolódni. Ha
továbbra is az a szándékotok, hogy rugdaljátok a Kossa Lajost valótlanságokkal, akkor ezt jobb, ha
abbahagyjátok. Én nem foglak benneteket bántani, nem fogok semmit csinálni, hidd el, a jóisten
mindent lát és ez nem fog jóra vezetni, amit ti most csináltok. El fogod veszíteni azt az apró, pirinyó
hiteledet is a faluban, ami eddig volt. Mivel nem akarsz a kérdéseimre válaszolni, csak költői
kérdéseket teszek fel neked. A honlapodat megnéztem, ami a problémafeltárásról szól, ott írásban
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nem láttam ilyen kérdéseket, te dolgod eldönteni, előbb-utóbb előjönnek majd, akik mögötted
állnak, természetesen ütköztetjük a véleményünket, én tisztességesen bántam veled eddig is, ezután
is ezt fogom tenni, de azt nem fogom tűrni a továbbiakban, hogy az én személyemet mocskoljátok
ország-világ előtt és azért nem, mert ez a közösséget is rombolja. Ugyanis nektek bármennyire is
nem tetszik az Abai Társadalmi Szerződés, bármennyire is ócsároljátok az Abai Magisztrátust,
bármennyire is vannak zökkenők a munkájában, az ország több pontjából hívnak, mert követendő
példaként tekintenek rájuk. A ti ellenetekre is végig fogjuk vinni, ugyanis az a demokrácia, hogy
nem te mondod meg, kivel akarsz együtt dolgozni, hanem maguk közül választanak képviselőt az
emberek. Ha én leszek a polgármester október 3-a után is, egyet biztosan meg tudok ígérni a
közösségnek, lesz utcaközösségi képviselő-választás, lesz magiszteri választás, és úgy, ahogy az
első két választáson, én egyikre sem fogok elmenni, de előtte sem fogok senkihez elmenni és senkit
nem fogok arra kapacitálni, hogy induljon el, ugyanis ez nem hatalomról szól, hanem az
utcaközösségi képviselő mandátum arról szól, hogy dolgoznunk kell azért, hogy jobb legyen az
utcaközösségünknek. Az önkormányzat egyet tehet, segít és ez meg fog jelenni az önkormányzat
részéről. Ha október 3-ig ez folytatódik, akkor is végig fogjuk csinálni és október 3. után biztos
vagyok benne, nyugalom lesz, ugyanis ez a falu mindig bölcsen döntött és légy szíves nézd végig a
húsz évet, nem volt soha erre vevő, amit te művelsz. Még egyszer mondom, türelmes vagyok, de
azért van itt néhány olyan pont, ami miatt jogi elégtételt fogok venni. Az én becsületemet interneten
olyan állításokkal rongálni, amiket nem tettem, ezt nem fogom tűrni, még ha kérdésekbe
bugyoláljátok is, de a legsúlyosabbak állítások, amelyek nem igazak. Szeretném látni a honlapodon
is, hogy elnézést kérsz a valótlan állításokért. Ha ez nem fog megtörténni, akkor kiírtad magad a
tisztességes közéleti emberek sorából.
ifj. Gottlóz Tibor:
Képviselő urak, társak, hölgyek, Kossa úr is, ha ténylegesen tartják a kapcsolatot, a párbeszédet a
lakossággal, nagyon jól tudják, hogy amit én feltettem kérdéseket, az beszédtéma. Kérdéseket
tettem fel és nem állítottam.
Kossa Lajos polgármester:
Ezt majd a bíróság eldönti, akkor maradjunk ennyiben, jó? Mert szerintem ott állítások vannak.
ifj. Gottlóz Tibor:
Én is megtiszteltem Kossa urat, tiszteljen meg ön is, pont ön beszélt erről. Akkor szerintem
visszafelé is így lenne fair.
Kossa Lajos polgármester:
Te nem tiszteltél meg engem, Tibor, de én most meg foglak téged, tessék!
ifj. Gottlóz Tibor:
Köszönöm szépen! Úgy gondolom, rengeteg dologról beszél a község lakossága, információhiányban szenved. Sok mindenről beszél, én nem tettem mást, feltettem a kérdést, és nem valami
álnév mögé bújva, hanem itt megjelenve, a képviselők előtt és a Kossa úrral. Lehet, hogy a
képviselők és Kossa úr nem volt eddig hozzászokva, hogy kérdéseket tesznek fel, de így lehet
tisztázni a valótlan dolgokat. Ezért tettem fel a kérdéseket, hogy tisztázzuk ezeket, és azt
visszautasítom teljes mértékben, hogy a község ellen menne bármi is. Kérdéseket tettem fel, ennyi.
27

Úgy gondolom, mint állampolgár, jogomban áll kérdéseket feltenni.
Kossa Lajos polgármester:
Jó, a kérdéseket feltetted, most a válaszokat megkaptad. Nemcsak kérdésekről van szó, hanem
állításokról is. Amelyikről kiderült, hogy nem igaz, kérlek, azonnal kérjél érte bocsánatot. A
kérdéseidre, amelyekre nem volt a válasz, légy szíves írd fel az internetre, hogy itt voltál a testületi
ülésen és Kossa úr kijelentette, hogy Varga Csaba nem kapott egy fillért se, Kossa úr kijelentette,
hogy nem került 400-600 millió Ft-ba az Abai Társadalmi Szerződés, stb.
Az információk mennyiségével kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy kevés olyan falu van, ahol
a testületi üléseket közvetíti a helyi TV, a honlapunkon, ha összehasonlítjuk más településekkel,
nagyon sok információ fent van, a testületi ülések jegyzőkönyvei is, de úgy tűnik, ez nem érdekel
benneteket. Kérem a testület felhatalmazását arra, hogy egy tájékoztató anyagot - amelyek nyomdai
költségét az önkormányzat állja - juttassunk el minden abai háztartásba. Most már csak azért is
fontosnak tartom, mert meg kell szüntetnünk a tájékoztatás hiányát azonnal.
ifj. Gottlóz Tibor:
Úgy gondolom, nekem nincs miért elnézést kérnem, viszont a megadott választ természetesen ki
lehet írni. Feltettem a kérdést a képviselő-testületnek, nincs miért elnézést kérnem. Nekem nincs
erkölcsi problémám abból, hogy önöket ezzel a kérdéssel megillettem.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm. Tibor, hát ez a probléma, hogy neked ez nem jelent problémát.
ifj. Gottlóz Tibor:
De a kiegészítést természetesen . . .
Kossa Lajos polgármester:
Én abba a honlapba be nem teszem a lábamat, még úgysem, hogy írok bele, hogy egyértelmű
legyen. Nekem erről a véleményem megvan, a közösség pedig október 3-án mond majd véleményt
erről.
Kérem a képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy tájékoztassuk a falu lakosságát a helyzetről.
ifj. Gottlóz Tibor:
Miért nem hívnak össze falugyűlést? Az egyszerűbb, nem kerül költségbe sem, tájékoztassák azon a
falu lakosságát.
Kossa Lajos polgármester:
Tibor, te hol élsz? Nem láttad? Szeptember 30-ára összehívtuk a falugyűlést, sokan kaptak már erről
értesítést, sajnálom, hogy te erről sem tudsz.
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ifj. Gottlóz Tibor:
Tudok erről.
Kossa Lajos polgármester:
Akkor mi a probléma?
ifj. Gottlóz Tibor:
Hogy a tájékoztatásra most plusz költséget kiadnak.
Kossa Lajos polgármester:
Muszáj, mert a honlapodon valamit megjelentettél. Most tájékoztatni akarjuk a lakosságot, neked ez
már azonnal probléma, ilyet még nem láttam.
ifj. Gottlóz Tibor:
Nem probléma, össze kell hívni falugyűlést, ennyi, egyszerű.
Kossa Lajos polgármester:
Össze van híva, nem érted? Szeptember 30-ára.
Kérem a testületet, járuljon hozzá, hogy írásban tájékoztassuk a lakosságot a történésekről, aki ezzel
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
118/2010. (VIII.12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy írásban tájékoztatja a
lakosságot a történésekről.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Csép Györgyné alpolgármester:
Tartózkodom, aki most végighallgatta a tévében, biztos, hogy mindent meghallott.
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Kossa Lajos polgármester:
Tévét nem néz mindenki. Most már, ha van sapka rajtam az a baj, ha nincs az, erről fog szólni a falu
közélete a következő hónapokban?
Csép Györgyné alpolgármester:
Nem kell vele foglalkozni.
Kossa Lajos polgármester:
Rajkó József írásban jelezte, hogy szólni kíván a testülethez.
Rajkó József:
Polgármester úrnak írtam 2-3 hónapja egy levelet, az volt a kérésem, hogy a május 6-i
jegyzőkönyvet szeretném megkapni. Polgármester úr az interneten két hónap múlva jelezte, hogy a
következő ülésen el fogja mondani, hogy egy nyílt ülésnek, ami - az előbb mondta - közérdekű,
miért nem kaphatom meg a másolatát.
Kossa Lajos polgármester:
A jegyzőkönyvnek?
Rajkó József:
Nem a jegyzőkönyvnek, hanem a felvételt.
Kossa Lajos polgármester:
Felkerült időben a május 6-i ülés jegyzőkönyve, ami megítélésem szerint szó szerinti. Rajkó József
jelezte, hogy szerinte nem szó szerinti, ezért szeretné elkérni a Sárvíz TV-től térítés ellenében a
hangfelvétel másolatát. Jeleztem, hogy ez nem lehetséges. Ez nem önkormányzati hatáskör, nekünk
a Sárvíz Multimédia Bt-vel van szerződésünk, mely szerint a támogatás fejében több szolgáltatást
nyújt az önkormányzatnak, többek között vágatlanul a testületi üléseket felvételről leadja. Skoda úr
levelében a következőkről tájékoztatott: a Sárvíz Multimédia Bt. a helyi önkormányzat üléseiről
készült videofelvételt, arról teljességében vagy egyes részleteiről készített másolatot sem
személyeknek, sem intézményeknek - kivéve ORTT, mint ellenőrző szakhatóság - semmilyen
formában nem ad ki. Indokolás: az önkormányzati képviselő-testületi ülésekről az adásba kerülés
napján felvételt lehet készíteni. Mivel több esetben felmerült az ülések nyilvánosságára vonatkozó
igény, ezért szeretném azt is hozzátenni, hogy az ülések nem attól nyilvánosak, mert közvetíti a
helyi TV, hanem attól, hogy az ülés napján a település lakói részt vehetnek rajta, felszólalhatnak, és
a nagyközséget és a helyi társadalmat érintően kérdéseket tehetnek fel az önkormányzati képviselőtestület tagjainak, az esetlegesen jelen lévő hivatali munkatársaknak. A Sárvíz Multimédia Bt. tehát
sem pénzért, sem ingyen nem kíván másolatot adni a testületi ülésekről, ez a jelenlegi gyakorlat
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egyezik a legtöbb TV ide vonatkozó szokásaival.
Végül szeretném tisztázni, hogy mi a különbség a falugyűlés és közmeghallgatás között.
Az önkormányzati törvény a következőket írja: a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. A képviselő-testület meghatározza azoknak a
fórumoknak a rendjét, - község-, várospolitikai fórum, városrész-tanácskozás, falugyűlés, stb. amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések
előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi
véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.
A mi SZMSZ-ünkbe a következő került be: a képviselő-testület évente legalább egy alkalommal
közmeghallgatást tart. Tehát a közmeghallgatás törvényi kötelezettség, melyet a továbbiakkal
egészítettünk ki: kötelező közmeghallgatást tartani az éves költségvetés elfogadása és a nagyközség
általános rendezési tervének elfogadása kapcsán.
Tehát az, amit te kifogásoltál decemberben, hogy falugyűlést rejtettünk a közmeghallgatás alá, ez a
minden évben törvény által kötelezően előírt közmeghallgatás, amit Abán decemberben azon a
testületi ülésen tartunk, amikor a jövő évi költségvetési koncepciót tárgyaljuk. A közmeghallgatás
arról szól, hogy aki eljön a testületi ülésre, az kérdéseket tehet fel, javaslatokat tehet a testületnek.
Abán csak azért kell közmeghallgatást tartani, mert ez kötelező, és odaírjuk a testületi ülés elé,
ugyanis 20 éve Abán bárki eljöhet a testületi ülésre, bármelyik napirend kapcsán hozzászólhat,
kérdést tehet fel és a bejelentések között a napirendekhez nem kapcsolódó kérdéseket is feltehet.
Arra kérlek benneteket, hogy idén is őrizzük meg az eddigi falugyűlések méltóságát, próbáljátok
meg ti is felvenni azt a ritmust, amiben a nagyközség dolgozott, élt eddig, és amely komoly
sikerekhez vezetett. Higgyétek el, ezek nélkül is van elég dolgunk, óvodás dolgokat kell
magyarázni, ide vonatkozó önkormányzati törvényt kell felolvasni, ha október 3. után azzal
kezdjük, hogy előadásokat kell tartani az önkormányzatiság lényegéről, illetve arról, hogy milyen
rendszerben kell dolgozni, akkor Aba tényleg csődbe fog menni. Erre most itt idő nincs. Úgyhogy
én egy kicsit több jó szándékot kérek. Úgy gondolom, ez a testület benneteket nem bántott,
bármikor idejöttetek, elmondhattátok a véleményeteket, normálisan válaszoltunk a kérdésedre
Jóska, akkor hogy kerülhetnek fel ilyen dolgok az internetre? Nem igaz, hogy te így éled meg
ezeket az üléseket. Normálisan elbeszélgettünk december 3-án, ehhez képest ilyenek jelennek meg.
Nem értem ezt az egészet. Higgyétek el, nem ördögök ülnek ennél az asztalnál, jó szándékú,
tisztességes emberek, akik évek óta vezetik a települést és nagyon sok ember és a felolvasottak
igazolják, hogy ez a munka megérte, ezt lehet folytatni, ezt kérem tőletek, semmi többet.
ifj. Gottlóz Tibor:
Kossa úr is értse meg, hogy ezen a felén sem ördögtől való emberek ülnek, hanem jó szándékúak, és
ha van kérdésük, feltettük.
Kossa Lajos polgármester:
Akkor ne ördögi, hanem jó szándékú kérdéseket tegyünk fel. A következő időszak majd eldönti,
hogy kik az ördögök és kik a jó szándékúak, a közösség a leginkább hivatott arra, hogy ezt eldöntse.
Kérem, hogy a közbeszerzés illetve kérelmek elbírálása végett zárt ülést rendeljünk el, aki ezzel
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
119/2010. (VIII.12.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az általa kiírt közbeszerzési eljárás, illetve más személyi
ügyek tárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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