Iktatószám: P-2702-18/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. szeptember 15. napján tartott rendkívüli nyílt
ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, hiányzik Bor József Dezső képviselő, aki jelezte, hogy egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud a mai ülésen részt venni, illetve dr. Pőcze Ferenc később fog
megérkezni az ülésre.
A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Bérhitelszerződés meghosszabbítása
2. 2010. évi önkormányzati választásokkal és a Helyi Választási Bizottság tevékenységével
kapcsolatos tájékoztató
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület - egyhangúlag - jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1. BÉRHITELSZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA
Kossa Lajos polgármester:
Az idei évben jóváhagyott költségvetésünkben szerepel az éven belüli hiteleink meghosszabbítása.
Ennek megfelelően kérem a testületet, hogy a 34.390.000 Ft összegű bérhitelt hosszabbítsuk meg.
Mivel az óvoda szervezetileg átkerült Soponyához, az önkormányzat költségvetéséből az óvodai
dolgozók bére kikerült. A bérhitelt az Erste bank a bértömeg százalékában adja az
önkormányzatnak, és mivel egy jelentős összeg már nem a mi költségvetésünkben szerepel, ezért
28.665.000 Ft bérhitel felvételére jogosult az önkormányzat. Ezzel a közel 6 millió Ft-tal a
hitelállományunk csökkenni fog, a különbözetet a holnapi nappal visszafizetjük.
Kérem a testületet, hogy a bérhitel ismételt felvételére 28.665.000 Ft értékben járuljon hozzá.
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Mercsek György, a Pénzügyi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a javaslatot, a költségvetésben szerepelt a bérhitel meghosszabbítása, az
összeg csökkent is, így a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Farkas Károly képviselő:
Változott-e, illetve mennyi a kamata a bérhitelnek?
Kossa Lajos polgármester:
Nem változtak a feltételek.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Mivel hitelfelvételről döntünk, az SZMSZ szerint név szerinti szavazást kell tartani.
Aki a bérhitel felvételére vonatkozó határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem, hogy igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Csép Györgyné: igen
Farkas Károly: igen
Horváth István: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Németh László: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Szemerei Józsefné: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
131/2010. (IX. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkabérhitel
meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

szerződés

Aba Nagyközség Önkormányzata hozzájárul, hogy az önkormányzat a 2010. és 2011. években
fizetendő munkabér kifizetésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére maximum 28.665.000 ,Ft összegű munkabérhitelt vegyen fel a számlavezető ERSTE Bank Hungary Nyrt. pénzintézettől.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérhitel felvételéhez szükséges intézkedések
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megtételére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
3. 2010. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKKAL ÉS A HELYI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
Nagy András Botond jegyző:
A 2010. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatosan tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait,
hogy a választások előkészítése a törvényes rendnek megfelelően zajlik. 2010. szeptember 3-ával
lezárult a jelölt ajánlás időszaka, 14 egyéni listás képviselőjelölt és 3 polgármester jelölt került
nyilvántartásba vételre. A helyi választási iroda a törvényeknek megfelelően végzi feladatait,
gondoskodik a különböző hirdetmények közzétételéről, vezeti a nyilvántartásokat, és a
névjegyzéken történő változásokat és megannyi feladatot. A helyi választási bizottság választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján folytatja tevékenységét a választásokkal kapcsolatban.
A helyi választási bizottság 2010. augusztus 18-án, 25-én, 27-én, szeptember 1-én, 3-án és a mai
napon tartotta ülését.
A 2010. augusztus 18-án megtartott alakuló ülésen döntötte el a Bizottság, hogy a Helyi Választási
Bizottság elnöke, Takácsné Szűcs Aranka, elnökhelyettese pedig Csapó Laura legyen.
Az ezt követő üléseken, a választáson induló jelöltek nyilvántartásba vételéről, egy helyi
illetékességű magánszemély felmerült kifogásáról, valamint egy esetben a jelölt a nyilvántartásba
vételének elutasításáról döntött.
A Helyi Választási Bizottság abban az esetben nem tudja nyilvántartásba venni a jelöltet, hogyha a
jelölt a kérelem nyomtatványon elmulasztja valamilyen érdemi jognyilatkozat megtételét, vagy nem
rendelkezik a szükséges ajánlások számával.
Megállapítható, hogy a 2010. évi választáson induló jelöltek a szükséges ajánlásokkal minden
esetben rendelkeztek, az egyetlen nyilvántartásba vételi elutasítás egy jognyilatkozat hiányára
vezethető vissza.
A Helyi Választási Bizottság tevékenysége folytán az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba:
Polgármesterjelöltek:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Dátum

ifj Gottlóz Tibor

Független

Nyilvántartásba véve 2010.09.01

Kossa Lajos

Független

Nyilvántartásba véve 2010.09.01

Rajkó József

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Nyilvántartásba véve 2010.09.01

Egyéni listás képviselőjelöltek:
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Jelölt neve

Jelölő szervezet

Dátum

Bokor Gábor

Független

Nyilvántartásba véve

2010.09.03

Bor József Dezső

Független

Nyilvántartásba véve

2010.09.01

Farkas Károly

Független

Nyilvántartásba véve

2010.09.01

Gerlai Zsolt

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Nyilvántartásba véve
2010.09.01

Horváth István
Kasó László

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Nyilvántartásba véve
2010.09.01
Független
Nyilvántartásba véve
2010.09.01

Mercsek György

Független

Nyilvántartásba véve

2010.09.01

Mező Tibor Péterné

Független

Nyilvántartásba véve

2010.08.27

Pőcze Ferenc

Független

Nyilvántartásba véve

2010.09.01

Pukliné Tündik Tünde

Független

Nyilvántartásba véve

2010.09.01

Rajkó József
Steixner Zoltán

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Nyilvántartásba véve
2010.09.01
Független
Nyilvántartásba véve
2010.08.25

Stupián János

Független

Nyilvántartásba véve

2010.08.25

Varga Istvánné

Független

Nyilvántartásba véve

2010.08.27

A nyilvántartásba vétel a jogszabályi követelménynek megfelelően történt, 2 nap állt rendelkezésre
az idei évben a választási törvény módosítása értelmében a nyilvántartásba vételre, ezt a Helyi
Választási Bizottság minden esetben betartotta.
A személyiségi jogok rendelkezései alapján nevet és utca, házszámot nem tudunk nyilvánosságra
hozni kifogással kapcsolatban. Egy kifogás érkezett a HVB-hoz, ezt a HVB megtárgyalta, érdemi
vizsgálat nélkül a kifogást elutasította. A HVB első fokú határozatát a kifogásoló magánszemély
megfellebbezte, felkerült a Területi Választási Bizottsághoz, a TVB az első fokon eljárt HVB
határozatát helyben hagyta. További fellebbezés, bírósági fellebbezés az ügyben nem történt.
A nyilvántartásba vétel elutasítása azért történt, mert egy jognyilatkozat hiánya befolyásolta a
kérelmet. A jelölt nem nyilatkozott, hogy az elmúlt három évben nem volt rendőrségi szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat vagy egyéb hivatásos állomány tagja. Ezért a törvény értelmében a HVB
ez alapján nem tudta nyilvántartásba venni a jelöltet.
A mai napon a választási bizottság a szavazólapok tartalmát megvizsgálta a minta szavazólapok
alapján, és az abban foglaltakat jóváhagyta. A HVB határozatai a személyiségi jogokra vonatkozó
törvény előírásai szerint a holnapi nappal fel fognak kerülni a hivatal honlapjára.
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Kossa Lajos polgármester:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, illetve a falu közvéleményét egy fontos tényről. Az
elmúlt hetekben olyan rágalmak érték polgármesteri tevékenységemet, amelyek tisztázását
fontosnak tartom a jövőre nézve.
Az augusztus 12-i testületi ülésünket követően a testület döntésének megfelelően a falu lakosságát
tájékoztattam a testületi ülésen elhangzottakról, az önkormányzati tevékenységről. Ezt követően
Rajkó József honlapján a következő mondatok jelentek meg: "ingyen kampány 8 oldalon,
közpénzből, 2010. augusztus 17. lejárató kampány a vélt ellenfelekkel szemben, polgármesterünk és
sleppje mindent megtesz azért, hogy az információk ne jussanak el az emberekhez, csak az általa
preferált bölcsesség, jóindulat, őszinteség. Tényleg elindult a kampány, 8 oldalon, a falu közpénzét
használja a polgármester úr a polgármesteri kampányához, mit lehet ehhez még hozzáfűzni,
bölcsesség, jóindulat, őszinteség?"
Rajkó József néhány héttel később már eljutott odáig, hogy honlapján egyszerűen sikkasztással
gyanúsította meg Aba polgármesterét, ez a mai napig gondolom, hogy megtalálható, én azóta nem
néztem meg. A következőkről szeretnék mindenkit tájékoztatni: a képviselő-testület augusztus 12én tárgyalta Gottlóz Tibor 15 kérdését. Ezt a 15 kérdést Gottlóz Tibor több honlapra feltette, így az
abai fórumra is, illetve eljuttatta a polgármesternek és a képviselő-testületnek. Ez nemcsak a
polgármesternek szólt, hanem az egész önkormányzatnak, az egész képviselő-testületnek, illetve
Gottlóz Tibor azt is megjegyezte a testületnek írt levelében, hogy türelmetlenül várják többen a
válaszokat ezekre az állításokra, kérdésekre. Részletesen választ adtam ezekre, illetve a képviselőtestület szavazott arról, hogy tájékoztatjuk a felmerült információkkal kapcsolatban a település
lakosságát. Hozzáteszem, Rajkó József is itt ült végig azon az ülésen, tehát hallania és tudnia
kellett, hogy erről testületi döntés született. Bár amikor hozzászólt, elég zavartnak tűnt, lehet, hogy
elkerülte a figyelmét, hogy képviselő-testületi döntés volt a tájékoztatásról. Az ominózus
kiadványban leírtak - amelyet reményeim szerint a közhasznú munkások valamennyi háztartásba
eljuttattak - 3/4 része szó szerint felolvasásra került a testületi ülésen. Semmi más nincs leírva ebben
a kiadványban, mint ami az augusztus 12-i ülésen elhangzott, és az a június 16-i határozat, amely
alapvetően határozza meg a település jövőjét a következő négy évre. Természetesen az a mondat is
benne van, amelyet kifogásol Rajkó József, hogy "továbbra is polgármesterként szeretném segíteni
ezt a folyamatot, ehhez kérem az Önök segítségét". 1800 db kiadványt rendeltünk meg a Bogárd és
Vidéke kiadótól, összesen 45.000 Ft-ba került. Úgy gondolom, ez jogilag teljesen rendben van,
természetesen felmértem ennek erkölcsi oldalát is. A kiadó a számlát augusztus 16-án állította ki, az
önkormányzathoz 18-án érkezett meg postán, a pénzügyi osztály 19-i dátummal 3.200 Ft-ról állított
ki nevemre egy számlát, mely összeget befizettem a pénztárba. Azért tettem ezt, mert pontosan
felmértem annak eshetőségét, hogy bárki megkérdőjelezi, hogy ha ehhez Aba polgármesterének
joga is volt, mivel testületi felhatalmazás volt, természetesen vannak erkölcsi és etikai szempontok
is. Ha a 45.000 Ft-ot elosztjuk a 8 oldallal, akkor 1 oldal kevesebb mint 6.000 Ft-ba került. Vagyis
az általam befizetett 3.200 Ft a kiadvány mintegy 3/4 oldalának az ára, tehát ha valaki úgy gondolja,
hogy erkölcsileg nem fér bele az önkormányzati tájékoztatóba, akkor szeretném tájékoztatni arról,
hogy azt az egy mondatot saját pénzemen fizettem meg.
Nem ez az egyetlen állítás ezen a honlapon, és egyéb más helyen, ahol személyemet
valótlanságokkal rágalmazzák, vádolják. Sajnos a megküldött válaszaim nem kerülnek fel ezekre a
honlapokra. Én továbbra is bízom az abai emberek bölcsességében, és arra kérem az ellenfeleket,
hogy - az önkormányzatot, a képviselő-testületet, a polgármestert pocskondiázták itt már néhányan
folyamatosan, eleget - mivel kampányidőszak van, mindenki mutassa meg, mit tud, mit akar tenni a
településért. Ez a testület megtette ezt, a kiadvány önmagáért beszél, természetesen megfelelő
fórumon vitatkozhatunk erről, ezek tények, amik le vannak írva. Ezután is, ha olyan rágalom éri az
önkormányzatot és a képviselő-testületet, amely nem fedi a valóságot, nem tényszerű, írásban
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fogjuk Aba nagyközség lakosságát tájékoztatni a tényekről. Ezt a közösség érdekében kell
megtennünk, én nagyon higgadtan és szelíden fogadom ezeket a rágalmakat, nem fogok semmilyen
lépést tenni. Aki viszont ilyen eszközökhöz nyúl, az önmagának árt, az ilyen cselekedetek,
tevékenységek a lelket rombolják. Sajnálom, mert ez felkerül az internetre, nagyon sokan olvassák
falun kívül is, nagyon sajnálom, hogy egyesek arra vetemednek, hogy Aba polgármesterét mint egy
egyszerű sikkasztó, és közadatokat visszatartó gazembert próbálják meg beállítani. Az
önkormányzat, a polgármester törvényesen működik, dolgozik, ezután is ezt teszi. Arra kérnék
mindenkit, aki a választási kampányban részt vesz, hogy az erkölcsi mércét emeljük meg a
közösség és önmagunk érdekében. Ezeket azért tartottam fontosnak elmondani, mert tartozom az
egész közösségnek is, és annak az 1200 embernek, aki kopogtatócédulájával megtisztelt mint
polgármester-jelöltet. Úgy gondolom, ez szintén érzékelteti, hogy a bizalom továbbra is megvan,
ennek szeretnék megfelelni, a tények mentén mindenkivel szívesen váltok szót, és ne haragudjon
senki, aki nem tényszerűen próbál valamiről beszélni az elmúlt évek kapcsán, ha ezt meg fogjuk
cáfolni a közösség érdekében. Sajnálom, hogy ezek a dolgok idáig fajultak, és néhányan az
energiáikat erre pazarolják, én nyugodt lelkiismerettel állok a képviselő-testület és a közösség elé.
Az internetre bátran mindent fel lehet írni következmények nélkül egy darabig, de ez nem sokáig
lesz így. A kampány során nem kívánok lépni, nehogy bárki azt mondja, hogy Aba polgármestere
megfélemlíti az ellenfeleket, de amint vége lesz a választásoknak, a közösség érdekében, hogy az
ilyen mocskos írások eltűnjenek, meg kell tenni a szükséges jogi lépéseket.
Tájékoztatom a testületet és a falu közösségét, hogy a képviselő-testület az utolsó rendes ülését
szeptember 27-én tartja a munkatervben meghatározott napirendeknek megfelelően.
Szintén a munkaterv szerint szeptember 30-án falugyűlést tartunk és kérem a testületet, hogy a
félreértések elkerülése végett szavazzon arról, hogy minden háztartásba írásban eljuttassuk a
meghívót, és ennek nyomdai költségét a képviselő-testület vállalja. Az ünnepi falugyűlésre azért
kerül sor ekkor, mert 20 évvel ezelőtt, ezen a napon volt az első szabad önkormányzati választás.
Több módon szeretnénk áttekinteni az elmúlt húsz évet. Szeretnénk visszaemlékezni és szeretném
köszönetemet kifejezni minden képviselőnek, aki ebben a húsz évben képviselő-testületi tagként
segítette a nagyközséget és a döntéshozatalt. Emellett érdemi kérdésekre is sort kerítünk, a jövőről
is egyeztetünk és mindenki elmondhatja a jelenlegi képviselő-testülettel, önkormányzattal
kapcsolatos véleményét, felteheti kérdéseit, és legjobb tudásunk szerint válaszolunk ezekre. A
falugyűlésnek fontos szerepe lesz abban is, hogy az elmúlt húsz év sikereiből, eredményeiből,
kudarcaiból, harcaiból a megfelelő tapasztalatokat leszűrjük, és egyfajta utat nyissunk a jövő felé
ezen tapasztalatok birtokában.
Október 1-én az Idősek világnapja lesz, Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház vezetője kérte, hogy
erről tájékoztassam a testületet és a közösséget. Ezen alkalomból a Közösségi Ház ünnepi
programot szervez az abai nyugdíjasoknak, időseknek.
A szeptemberi ülés fontos napirendi pontja a civil szervezetek helye és szerepe Aba közösségi és
közéletében. Valamennyi helyi közösség, civil szervezet vezetőjét levélben felkértem, hogy rövid
tájékoztató anyagot állítsanak össze közösségük tevékenységéről, munkájáról. Többségében
megérkeztek ezek az anyagok, melyek nagyon tanulságosak. Több egyesület jelezte a Közösségi
Ház felé, hogy az írásos tájékoztatón felül egy közös alkalmat szeretnének az ünneplésre, annál is
inkább, mert az elmúlt húsz évben az egyesületek, közösségek nagyon fontos szerepet töltöttek be
Aba életében, Aba emelkedésének nagyon fontos kövei voltak. Ezen kérésnek eleget téve október 2án a Millenniumi Parkban (rossz idő esetén a Közösségi Házban) tartjuk meg az Abai Egyesületek
és Közösségek Napját, ahol a közel hatvan közösség egy tartalmas délutánt tölthet együtt.
Természetesen a választással kapcsolatban mindenki számára rendelkezésre állnak az önkormányzat
intézményei, így a Sárvíz TV, a Kultúr Közösségi Ház, az önkormányzat munkatársai mindenben
segítik a választáson induló jelölteket abban, hogy véleményüket, tenni akarásukat kifejthessék.
A Bethlen, Kossuth és Fehérvári kerékpárútra benyújtott pályázatunkat tavaly kétszer formai okokra
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hivatkozva már elutasította az irányítóhatóság, fellebbezéseinknek helyt adtak, és most
harmadszorra a bíráló bizottság elfogadta pályázatunkat.
Az Alba Airport Kft-nek az Alba Airport Ipari Park fejlesztésére benyújtott pályázatát pozitívan
bíráltak el, és a 601.793.000 Ft-os beruházáshoz 300 millió Ft-os Európai Uniós támogatást biztosít
a Közép-dunántúli régió. Így a támogatási szerződés aláírását követően megindulhat az ipari park
fejlesztése.
A művészeti alapiskola vezetője népi vonós tanszak indítását kérte, 14 gyermek iratkozott be. Ehhez
a művészeti alapiskola alapító okiratának módosítása szükséges.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a művészeti alapiskola alapító okiratába bekerüljön a népi vonós tanszak
indítása, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
132/2010. (IX. 15.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzata úgy határoz, hogy a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
alapító okiratának 9. pontját úgy módosítja, hogy a 8127 Aba Béke tér 1. sz. alatti telephelyen a
zeneművészet művészeti ágon belül az alapító okiratot kiegészíti a népi vonós tanszak elnevezéssel.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: döntést követően azonnal
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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