Iktatószám: P-2702-20/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. szeptember 27. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek György,
Németh László, Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné, Varga Istvánné
képviselők
Nagy András Botond jegyző
Borza Anita, pénzügyi osztályvezető
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház vezetője
Németh László, a Gorsium COOP Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatója
Takács Ferencné szociálpolitikai főmunkatárs
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik dr. Pőcze Ferenc
alpolgármester, aki jelezte, hogy később fog megérkezni az ülésre.
A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a Gorsium ÁFÉSZ vagyonának sorsáról
2. Tájékoztató a Kajtor Völgye Mezőgazdasági Szövetkezet (volt Vörös Hajnal Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet) vagyonának sorsáról
3. Tájékoztató a Sárrétvidéke Takarékszövetkezet vagyonának sorsáról
4. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (III.12.) számú
rendeletének módosítása
5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet I.
félévi végrehajtásáról
6. A Hétszínvirág Óvoda nevelési és minőségirányítási programjának jóváhagyása
7. Tájékoztató az "Út a munkához" program tapasztalatairól
8. Beszámoló a Kultúr Közösségi Ház és a Tanka János Nagyközségi Könyvtár
tevékenységéről
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9. A civil szervezetek szerepe és jelentősége Aba közösségi és közéletében
10. Az oktatás-nevelés helye és szerepe Aba életében
11. Az önkormányzat 20 éve
12. Felelősség-Összhang-Harmónia, Szövetség a jövőért - Bizalom a jövőben
Abai Civilegyetem és az Életedért Lépj Szolgálat (ÉLSZ) - út a harmonikus jövő
megteremtése felé
13. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - jóváhagyta a
napirendi pontokra tett javaslatot.

1. Tájékoztató a Gorsium ÁFÉSZ vagyonának sorsáról
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy az önkormányzati választást megelőző utolsó
ülésén átfogó értékelést nyújt az elmúlt húsz évről, és ebbe beletartozik a közösségi vagyonok sorsa
is, hiszen nagymértékben határozta meg a közösség jövőjét az ezekkel való gazdálkodás.
A Gorsium ÁFÉSZ, a Termelőszövetkezet és a Takarékszövetkezet vezetőjét felkértem, hogy
készítsen értékelést az általános vagyonpolitikáról, a gazdaságfilozófiáról, az abai ingatlanok
sorsáról, a vagyonjegyek megváltásáról, a szövetkezet átalakulásáról, és a szövetkezet Abán
betöltött szerepéről.
Németh László vezérigazgató úr nagyon részletes és korrekt tájékoztatót állított össze az Áfész húsz
éves gazdálkodásáról. A szövetkezet tevékenysége példaértékű, mindig a közösség gyarapodását
szolgálta. Kérem, hogy az írásos tájékoztatót néhány szóval egészítse ki.
Németh László, a Gorsium COOP Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatója:
Tájékoztatónk tartalmazza a rendszerváltás óta eltelt időszak történéseit, elsősorban tagi
szempontból. A huszonöt évvel ezelőtt gyengélkedő Áfészből sikerült egy rendkívül erős
szövetkezetet létrehozni, 17 községben és Székesfehérváron tevékenykedünk. A szövetkezeti
gazdálkodás során nemcsak profitot kell termelni, hanem fejleszteni, valamint segélyezni a
szövetkezeti tagságot. Ennek keretében igyekeztünk támogatni a közösségi életet,
sportrendezvényeket, nyugdíjasklubokat stb.
A szövetkezeti törvény folytonos változása és az egyre rosszabb feltételek miatt a szövetkezeti
forma nem volt fenntartható, ezért kezdeményeztük a részvénytársasággá alakulást. Aki nem akart
részt venni ebben, annak 100%-on kifizettük az ingyenesen juttatott üzletrészt, 8.000-30.000 Ft
összegben több mint 8.000 tagnak. Az üzletrészekre és a részben eladott részvényekre 450 millió Ftot fizettünk ki saját erőből, ehhez egyes vagyontárgyakat el kellett idegeníteni.
Az Abán lévő vagyontárgyainkat elsődlegesen abaiaknak értékesítettük vagy engedtük át
ingyenesen, illetve kedvezményesen az önkormányzatnak, az átvett üzletek ma is a Coop-rendszer
tagjai.
A tagi reakciókról elmondható, hogy nagy tisztelettel beszélnek tevékenységünkről, az országban
példa nélküli az általunk folytatott gazdálkodás.
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Kossa Lajos polgármester:
Szeretném vezérigazgató úrnak a közösség nevében megköszönni a tájékoztató elkészítését,
ismertetését, és azon folyamatok levezénylését, mely 9,2 millió Ft-ot hozott az abai szövetkezeti
tagoknak, valamint az önkormányzat számára átadott ingatlanokat, melyek komoly segítséget
nyújtottak az önkormányzati tevékenység megszervezéséhez és a gazdálkodáshoz. Az abai,
bodakajtori, belsőbárándi üzletek, ingatlanok értékesítésénél az Áfész mindig kiemelt figyelmet
fordított a helyi jelentkezőkre.
Úgy gondolom, az elmúlt húsz évben az Áfész vezetősége jól gazdálkodott a vagyonnal, a lehető
legtöbbet hozták ki belőle.
A '90-es évek elején sok mindenben kritizáltam a Gorsium Áfész tevékenységét, és bár nem
gondolom, hogy ezért lett pozitív végkifejlete a dolognak, de fontosnak tartom, hogy most
elismerésemet is kifejezzem a közösség nevében. Gratulálok eddigi tevékenységükhöz és további
sok sikert kívánok!

2. Tájékoztató a Kajtor Völgye Mezőgazdasági Szövetkezet (volt Vörös Hajnal
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) vagyonának sorsáról
Kossa Lajos polgármester:
A testületi határozatnak megfelelően levelet küldtem Horváth István úrnak, a Kajtor Völgye
Szövetkezet volt elnökének, illetve a szövetkezet átalakulása óta a Kajtor Völgye Mezőgazdasági
Kft. volt ügyvezetőjének, jelenlegi tulajdonosának. Horváth István úr küldött egy válaszlevelet,
melyet nem kívánok minősíteni.
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Az önkormányzat húsz éve, illetve a jövő feladatainak ismertetése a legfontosabb napirendi pont a
mai ülésen, ezért szerettem volna javasolni, hogy a 6-10. napirendi pontot a következő ülésen
tárgyaljuk, mivel ezek nagyon hosszú időt vehetnek igénybe.
Polgármester úr a Kajtor Völgye Mezőgazdasági Szövetkezetnek és a Sárrétvidéke
Takarékszövetkezetnek - mely már nem is így működik, mert a jogutódja a Kápolnásnyék és Vidéke
Takarékszövetkezet, de én még a Sárrétvidéke volt elnökeként kaptam meg - is levelet küldött, a
válaszomat szeretném felolvasni, mert a falu lakossága még nem tud róla, a képviselők igen,
gondolom meg is van a véleményük róla.
(A levelek a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezek voltak az előzmények, szeretném elmondani, hogy ezek a napirendi pontok fognak szerepelni
a mai testületi ülésen, - mert azt tudtuk, hogy testületi ülés lesz - nem hiszem, hogy bárki tudott
róla, én biztos nem, de gondolom, más képviselőtársam sem. Meg tudom erősíteni, hogy
hivatalosan - itt hivatalos testületi ülésen - nem tudok nyilatkozatot tenni a szövetkezet nevében. De
ha vége az ülésnek, polgármester úr hozat üdítőt, pizzát, egyebet, az érdeklődő - akár jelenlévő közönségnek nagyon szívesen tartok tájékoztatót a szövetkezet elmúlt húsz évéről vagy bármiről,
vagy ha ezt a jövőben bárki megszervezi. De azért annyi korrektséget elvártam volna, ha az
embertől egy tájékoztatót várnak, azt időben és megfelelő módon közlik vele. Nagyon bízom abban,
hogy ez ma - hacsak a polgármester úr fel nem készült és ő nem fog egy előterjesztést tartani
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ezekről az ügyekről, - nem lesz a továbbiakban téma. De ha a polgármester úr úgy gondolja, hogy
igen, vagy ha ő felkészült erre, nyugodtan tartsa meg, de ha erről még továbbiakat szeretne hallani,
én is tudok még hozzátenni. Tudni szeretném, hogy polgármester úrnak mi a szándéka a
továbbiakban a mai ülésre vonatkozóan?
Kossa Lajos polgármester:
Abban a szerencsés helyzetben vagyok - bár nem gondoltam, hogy ilyen reakció érkezik a mai
napon, ami tényleg azt jelzi, hogy képviselőtársunk vagy teljesen elvesztette már a fonalat, vagy
szándékosan hülyének tetteti magát, már elnézést, hogy ezt mondom - 2010. július 26-án írtam azt a
levelet, amelyben tájékoztattam képviselő urat arról - nem tudom, hogy itt volt-e a június 16-i
ülésen, mert képviselő úr igen foghíjasan vesz csak részt az üléseken, amikor számára kellemetlen
napirend van, akkor nem jön el, majd a következő ülésre jön és úgy tesz, mintha semmi nem történt
volna - hogy a képviselő-testület kezdeményezte 2010. június 16-i ülésén, hogy a szeptemberi
ülésünkön tárgyaljuk meg az alábbi napirendi pontot: Aba gazdasági élete az elmúlt húsz évben tájékoztató a szövetkezeti, mezőgazdasági termelőszövetkezeti, Áfész, takarékszövetkezeti vagyon
sorsáról. Kértem, hogy 2010. augusztus 25-éig bezárólag juttassa el a tájékoztatót számomra, hogy
a képviselő-testület is megkaphassa. Erre a levélre válaszolt Horváth István úr augusztus 16-án, ami
önmagáért beszél, azt jelenti, hogy nem vette komolyan sem a képviselő-testületet, sem a
közösséget, - nem tudom másnak tekinteni ezt a levelet. Egy dologról elfelejtette tájékoztatni a
képviselő-testületet, illetve a közösséget, nemcsak volt elnöke a Kajtor Völgye Szövetkezetnek,
nemcsak volt ügyvezetője az átalakult cégnek, hanem a Kajtor Völgye Kft. tulajdonosa is, tehát ha
tisztességben és becsületben tartaná a közösséget, természetesen mint a kft. tulajdonosa mindenféle
olyan adatnak a birtokában van, amely alapján átfogó tájékoztatást adhatna a közösség számára.
Elnök úrnak, ha tetszik, ha nem, a volt Vörös Hajnal Mezőgazdasági Termelőszövetkezet vagyona,
sorsa alapvetően határozta meg a közösség szinte valamennyi családjának sorsát, az Áfésszal
ellentétben a termelőszövetkezet vagyonát az abai emberek hordták össze, elvették tőlük a földeket,
lovakat, szarvasmarhákat stb., az 1990-ig létrejött szövetkezeti vagyon nagyon sok ember verejtékes
munkájával és nagyon sok abai tisztességes ember tevékenységével jött létre. 1996. óta töltötte be a
szövetkezet elnöki tisztségét, ez idő alatt mindent eladott a vezetés, majd átalakult kft-vé, amelynek
ma már csak egy abai tulajdonosa van, Horváth István.
Azért is örülök az Áfész beszámolójának, mert látszik belőle, hogy más út is volt, mint amelyet a
Kajtor Völgye Szövetkezet járt be Horváth István vezetésével. Az Áfésznál kifizették a tagok
vagyonjegyét 100%-ban, az ingatlanokat elsősorban abaiaknak adták el és tisztességesen
tájékoztatták a tagokat a folyamatokról.
Továbbra is arra kérem elnök urat, hogy nyilvánosan tájékoztassa a közösséget arról, hány százalék
között szóródott a vagyonjegyek megvásárlása és az ingatlanok eladásából származó összegeket
mire költötte el. Az abai önkormányzat közel 80 millió Ft-ot fizetett ki a szövetkezetnek ingatlan
vásárlásokért, ez még kisebb összeg volt, volt itt tehenészet, Agrokémia, stb., tehát a közösség
választ vár arra, hogy elnök úr mire költötte el az ingatlanokért befolyt bevételt.
Nagyon fontos kérdés lehet, hogy a jelenlegi tulajdonosok a vagyonjegyet saját pénzükön
vásárolták-e fel a tagoktól, vagy korábban a közösség pénzén a szövetkezet számára felvásárolt
vagyonjegyek is átkerültek a jelenlegi tulajdonosok birtokába, ezáltal komoly vagyonhoz jutva.
Örülnék annak is, ha elnök úr arról is tájékoztatná a közösséget, hogy amikor a tagokat arra biztatta
éveken keresztül, hogy adják el a vagyonjegyüket, - és ezt egy abai ember kivételével mindenki
megtette - ebben az időszakban kinek és milyen értéken adott el 4,5 millió Ft értékű vagyonjegyet,
ezt követően kiktől, hány százalékon vásárolt mintegy 3,3 millió Ft értékű vagyonjegyet, így vált a
tulajdonosává a kft-nek. Ezek tiszta és világos kérdések, nem várom ma a választ, az a levél, melyet
elnök úr elküldött, önmagáért beszél. Kérem, hogy emberelje meg magát, és a közösséget mindezen
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közérdekű adatokról tájékoztassa. A közösség ezután majd eldönti, hogyan értékeli vezetői
tevékenységét.

3. Tájékoztató a Sárrétvidéke Takarékszövetkezet vagyonának sorsáról
Kossa Lajos polgármester:
A Sárrét Vidéke Takarékszövetkezet ügyében hasonló levelet küldtem ki, válaszát itt sem értem,
ugyanis a Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezetbe olvadás után annak igazgatósági tagja lett.
Ha jól végezte volna dolgát, akkor a Sárrét Vidéke Takarékszövetkezetbe olvadt volna be egy
másik, és nem ezt kellett volna egy tőlünk sokkal távolabbiba beolvasztani, erre vártam volna
tisztességes válaszokat, illetve még arra, hogy bár ez minősíti az akkori vezetést, mégis minek
köszönheti Horváth István úr, hogy itt is igazgatósági tag, nem kevés juttatásért, annak ellenére,
hogy a rábízott takarékszövetkezetet valószínűleg nem jókedvében kellett összeolvasztani egy
másikkal.
Ezekre vártam volna a válaszokat, konstatálom, hogy ez nem történt meg, továbbra is kérem, hogy
írásban valamikor a közösséget tájékoztassa.
Horváth István volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Nagyon bíztam benne, hogy nem kell válaszolni, de abban is biztos voltam, ismerve polgármester
úr jellemét, hogy felkészül és előadást fog tartani. Változatlanul nem értem, hogy miért nem a cégek
törvényes képviselőjéhez fordul polgármester úr, tőlük is biztosan kapott volna ilyen tájékoztatót,
mint amit itt kapott. Nem értem, hogy egyeztetés nélkül miért kellett ezt napirendre tűzni. Ha a
cégek voltak érdekesek ebben és nem az én lejáratásom, - mert majdnem erre kell gondolnom, de
tegye csak nyugodtan polgármester úr - nem értem, hogy a többi Abán működő cégnek miért nem
kell beszámolnia. Ha viszont én mint Horváth István voltam a célpont, hogy számoljak el, volt még
sok hely, ahol elnöki feladatot láttam el, például a Szőlő Szakcsoport, az Abavin Egyesület elődje,
kb. 80 főnek intéztük a hiteleit a takarékszövetkezetnél, én akkor kerültem a takarékszövetkezettel
kapcsolatba, majd igazgatósági tagnak választottak, egy szerencsés pillanatban elnökként is
megbíztak, végrehajtottunk egy adott feladatot, amelynek eredménye egy jóval nagyobb
takarékszövetkezet lett. Ahhoz, hogy valaki egy pénzintézetnek vezetője legyen, ahhoz a PSZÁF
Országos Intézményvédelmi Alap hozzájárulása szükséges, amelyet én megkaptam. Úgy gondolom,
nem polgármester úrral kell erről elszámolnom.
A sportegyesületnél közel húsz évig dolgoztam a vezetésben, minden évben törvényesen
beszámolókat készítettünk, a tagság elé tártuk, a felügyelőbizottság megvizsgálta, jóváhagyta. 2008at megelőzően három éven keresztül a sportegyesület vezetése közel 22 millió Ft-ot költött el,
természetesen ezt a testület jóvá is hagyta. Egy probléma van, hogy az egyesületnél se költségvetés,
se beszámoló, sőt még gyűlés sem volt, a felügyelőbizottsága sem hagyta jóvá, hogy a beszámolók
elmenjenek. Ahol én dolgoztam, ott tudomásom szerint mindig a legnagyobb törvényességgel
működtek a dolgok. Tudtam olyan példát mondani, ahol nem így történt.
A horgászegyesületet 1985-ben hoztuk létre az abai szövetkezeti tagok boldogulására, szövetkezeti
víztározót létesítettünk tűzi vízhez, permetezéshez víztartaléknak, természetesen a horgászegyesület
kezelésére bíztuk. 1990-ben települtünk át a 10 ha-os víztározóra és szinte ingyen, bérmentve a
terület karbantartásáért a horgászegyesület kezelhette a területet. 2005-ben a szövetkezet összes
ingatlanát meghirdettük értékesítésre, nem került eladásra, azóta is a horgászegyesület használta,
illetve bérelte. A szövetkezet szeretett volna hozzájárulni ahhoz, hogy az abaiaknak legyen
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horgásztava, a régi 5,6 ha területet értékesítette az önkormányzat számára, amely pályázott, egy
Leader-program keretében nyert 6 millió Ft-ot, a horgászok 2,7-et befizettek, elkészültek a tervei,
csak a szerződést kellett volna megkötni, hogy elkészüljön a tó. Ez a mai napig nem készült el, a 6
millió Ft-ot vissza kellett volna fizetni, azért nem készült el, mert polgármester úr nem kötötte meg
a szerződést.
Utálom a személyeskedést, főleg a múlttal kapcsolatban, ha polgármester úrnak a személyem volt a
fontos, hogy hol dolgozott, mit csinált, mit tett tönkre, változatlanul azt mondom, hogy hivatalos
helyen nem én képviselem ezeket a cégeket, de bárhol, bármikor a kérdésekre válaszolok. A
szövetkezeti vagyonról egy keveset: az Agrokémiai telep működik, több mint 2 milliárdos cég,
valamikor a szövetkezeté volt, valóban eladtuk, a szárító és tároló szintén több mint 2 milliárdos
cég, a sertéstelepből megmaradt egy darabka, amit egy magánvállalkozó működtet, a tehenészetet
működtetik, ahova közel 30 ember ment át, aki tovább tudott dolgozni. A kajtori telep, a víztározó
meghirdetésre került, nem ment el, a végelszámolás nem lett végigvíve, a cég, mint Kajtor Völgye
él és működik, tevékenységet nem folytat, pályázatai vannak, lesznek, hátha egyszer a jövőben
dolgozni tud. Nekem ehhez már közöm nincs, hiszen már nyugdíjas vagyok. A vagyon fizikai
valójában megvan, még mindig az abai embereket szolgálja, amelyik működik, az ide fizeti az adót,
nem hiszem, hogy bárkinek szégyenkezni kellene, a cég minden tartozását kifizette, maradt egy
minimális vagyona. Akkor lennék nyugodt, ha az önkormányzat vagyoni helyzetét áttekintve
ugyanezt elmondhatná polgármester úr is.
Kossa Lajos polgármester:
A mai ülés napirendje tájékoztató a szövetkezeti vagyon sorsáról volt, erről a testület június 16-ai
ülésén döntött. Ha képviselő úrnak ezzel problémája volt, jelezhette volna, nem tette, megírta
semmitmondó levelét. Örülök, hogy csapongtunk és mindenféle tevékenységről szót ejtett, amelyet
gyermekkora óta elvégzett a közösségben, úgy gondolom, elég konkrét kérdéseket tettem fel, nem
nekem kell válaszolnia, hanem a közösségnek. Arra kellenek egyértelmű válaszok, hogy mit,
mennyiért adott el a szövetkezet, és hol a pénz?
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Polgármester úrnak ehhez semmi köze, a tulajdonosok elfogadták a beszámolókat. Nem értem,
miről beszél polgármester úr.
Kossa Lajos polgármester:
Én feltettem a kérdést. Arról beszélek, hogy a saját maga vagyonjegy adásvételeiről az a
tisztességes, ha tájékoztatja a közösséget, azért, mert tudomásom szerint 15-50% között szóródtak a
vagyonjegy vásárlások. Ha ennél többért is vásárolták, akkor ezt is nyilvánosságra kell hozni, tudja
meg a közösség, kitől, miért, mennyiért vették meg. Hangsúlyozom, hogy a megmaradt vagyon 10
magánember tulajdona most már, nem mindegy, hogyan jutottak hozzá, saját pénzükön
megvásárolták a vagyonjegyeket vagy a szövetkezet közös pénzen felvásárolta és a végén így került
magántulajdonba. A folyamat véget ért, javítani már nem lehet rajta, elnök úrnak nincs más dolga,
mint tájékoztatni a közösséget.
A horgászegyesület esetében félretájékoztat képviselő úr, erre még vissza fogok térni egy másik
napirend kapcsán.
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Ennyit tudtunk meg ma, ha ezután megtudunk valamit, az tanulságos lesz, ha nem tudunk meg
semmi többet, akkor javaslom, hogy a mellébeszélést abba kell hagyni, legalább hallgassunk el, és
örüljünk, hogy szerencsénk volt, mert a tagsággal mindent jóváhagyattunk.
Horváth István volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Ha nem kérdeztek volna, én meg sem szólalok polgármester úr.

4. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.
(III.12.) számú rendeletének módosítása
Borza Anita pénzügyi osztályvezető:
A szöveges formában leírtaknak megfelelően elmondanám röviden, hogy milyen módosítások
váltak szükségessé a 2010. I. félévi beszámoló kapcsán, amelyeket a költségvetési rendeletben
átvezetni szükséges. Ez főleg a központi költségvetésből származó bevételeket érinti, kiemelem a
központosított előirányzatokat, ahol jelentős plusz bevétele volt az önkormányzatnak, a közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztésére kapott támogatás már szerepelt a költségvetési
rendeletben, de ide nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni, hanem a felhalmozási bevételek
között szerepelt ez a 10 millió Ft, tehát csupán átcsoportosításról van szó.
Központosított előirányzatként a nyári gyermekétkeztetés támogatására, óvodáztatási támogatás
kifizetésére és lakossági közműfejlesztésre összesen 14.582 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.
A működési célú pénzeszköz átvételek is növekedtek, az országgyűlési választások lebonyolítására
kapott bizonyos összeget az önkormányzat, amely nyilván a kiadási oldalon is megjelenik.
A háziorvosi ellátás még jelenleg is az önkormányzaton keresztül folyik, vagyis az
egészségbiztosítási pénztár az önkormányzatnak utalja a háziorvosi ellátásra juttatott összeget és az
önkormányzat fizeti ki a doktornőnek. Így összesen 6.708 ezer Ft-tal növekedtek a bevételek és
kiadások.
A kiadások az elmondott bevételekhez kapcsolódnak, ezeket már nem ismertetném szóban, az írásos
előterjesztés részletesen tartalmazza, ha kérdésük van, szívesen válaszolok rá.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását, pénzügyi osztályvezető asszony
ismertette a módosítás okait bevételi és kiadási oldalon is. A pénzügyi bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a testületnek.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2010. évi költségvetésünkről szóló 6/2010. (III. 12.) számú rendeletének módosításával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő rendeletet alkotta:
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Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2010. (IX. 27.) számú Rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (III. 12.) számú rendelete
módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló
rendelet I. félévi végrehajtásáról
Borza Anita pénzügyi osztályvezető:
A működési kiadások és bevételek megfelelnek a költségvetésben tervezetteknek, kb. 40-50%
között mozognak a teljesítési adatok. A felhalmozás tekintetében viszonylagos "elmaradás" van a
tervezettekhez képest, ugyanis számtalan beruházás az év második félévére és egy része még 2011re is át fog húzódni. Ezért az előirányzatok teljesítése a bevételek esetében 25%, a kiadásoknál
24%, tehát a működés 40-50% körül van, a felhalmozás miatt.
Az önkormányzatnak több TÁMOP-os pályázata is van, a kompetenciaalapú oktatás bevezetése
augusztus 31-én befejeződött, pénzügyi lebonyolítása folyamatban van, a könyvtárfejlesztés,
felnőttképzés befejezése a jövő évre tehető, a támogatási összegek lehívása folyamatos a kifizetések
ütemében. A központi támogatásokkal kapcsolatban elmondottak itt is érvényesek. A működési
kiadások között szerepel egy-két 2009-ről áthúzódó, ezek támogatásból megvalósuló kiadást
jelentenek, ilyen a szakmai informatikai pályázat, a mérés értékelés pályázatból áthúzódó kiadási
tételek. A felhalmozási költségvetés esetében vannak olyan beruházások, - ezek között legnagyobb a
norvég pályázatból megvalósuló beruházás, amelynek segítségével az oktatási intézmények
felújítása, új épületek építése valósul meg, ez a II. félévben már zajlik, a pénzügyi folyamatokat
tekintve egy része valószínűleg kifizetésre kerül, jelentős része majd a következő évben fog
kiadásként jelentkezni.
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása megfelel a költségvetésben
megtervezett kiadásoknak és bevételeknek, takarékos gazdálkodás folyik, likviditását a
folyószámlahitel és a munkabér hitel kerete biztosítja.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló I. féléves beszámolót, az
intézmények működése biztosított, a beruházások folynak, a norvég alapos pályázat megvalósítása
át fog húzódni 2011. I. negyedévére. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a testületnek.
Németh László képviselő:
A bevételi oldalon be van tervezve a Kajtor Völgye Kft-től 13 millió Ft kártérítés, ez realizálódott?
A reptér hasznosítással kapcsolatban várható, hogy javul az önkormányzat pénzügyi helyzete?
Kossa Lajos polgármester:
A reptéri ingatlannal kapcsolatban szeptember 30-i határidőt adtunk magunknak a befektetővel, de
mivel a banknak és az ügyvédnek is meg kell vizsgálnia az ügyletet, így október 20-i határidőre
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módosítanánk a szerződés megkötését. Falugyűlésen tudjuk tájékoztatni a lakosságot a várható
előrelépésekről, a szerződés megkötésével pedig megoldódik az önkormányzat gazdasági-pénzügyi
helyzete.
A Kajtor Völgye Kft-vel kapcsolatban nem talált partnerre az önkormányzat, peres ügyek várhatók,
más ügyletek kapcsán is. Sajnálom, hogy van egy ilyen gazdasági szervezet Aba életében, amely
tényleg komoly károkat okozott az önkormányzatnak és nem a partneri viszonyt keresi. A horgásztó
kapcsán a következő testületnek még lesz dolga, kitérünk még erre. Annyit látok egyelőre, hogy ez
a gazdasági szervezet inkorrekt módon áll a közösségi kérdésekhez, a változtatás szükségességéről
reméljük majd Horváth István úr a tulajdonos társait meg tudja győzni, de nem így látom egyelőre.
Előbb-utóbb ezt a pénzt vissza kell szerezni, fontos, hogy a testületben olyan emberek üljenek majd,
akik nincsenek semmiféle kapcsolatban a kft. tulajdonosaival, így Horváth Istvánnal sem, ugyanis
ebben látom az önkormányzat számára a legnagyobb veszélyt. Jelentős összegről van szó, melyet
vissza kell szerezni a közösség számára. Olyan független képviselőkre lesz szükség, akiket sem
Horváth István, sem a kft. többi tulajdonosa nem befolyásol a közösség ügyeiben. Az idei évre
elfelejthetjük ezt a pénzt, de előbb-utóbb meglesz, akkor, ha nem Horváth István úr elképzelései
érvényesülnek a közéletben, illetve a képviselő-testületben.
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Szeretnék reagálni az elhangzottakra, elsősorban, mint képviselő. Elképesztő, ami itt elhangzik
polgármester úr részéről, be van állítva a költségvetésbe egy teljesen fiktív, valótlan követelése az
önkormányzatnak, hiszen a cég hivatalos úton nem tud arról, hogy valaki követel tőle 13 millió Ftot. 2002-ben birtokba vette, 2004-ben adásvételi szerződés történt, azóta a sajátjaként pályázatot
adott be és költött rá, utána meg kitalálja, hogy tartozik neki a Kajtor Völgye, főleg az aljas Horváth
miatt, aki biztos tudta már, hogy az önkormányzat nem fogja átíratni majd a területet a saját nevére,
mert csak ez az egy helyzet van. Nem akartam erről beszélni, de ilyen módon már muszáj.
Polgármester úr, a kötelességét kellett volna teljesíteni, először is végigvinni ezt az ügyet, ha ilyen
követelése lenne az önkormányzatnak, akkor legalább egy ajánlott levelet, vagy valamit, hogy a cég
hivatalosan tudjon róla, hogy tartozása van. Dezső barátom ajánlotta annak idején, amikor ez
elhangzott, hogy ha rendes lennék, akkor intézkednék, hogy minél előbb kifizessék. 2009.
november óta már nem dolgozom abban a cégben, az meg nem tud arról, hogy neki tartozása van,
természetesen nincs is, nem is lesz, akárhány bíróságra fog elmenni az önkormányzat. Utoljára
vagyok testületi ülésen, azért békén hagyhatott volna polgármester úr, ez az egész nem utazik
semmi másra, minthogy engem lejárasson. De azon gondolkozzon el, hogy egy fiktív, valótlan, nem
létező tétel szerepeltetése a költségvetésben, beszámolóban, nemhogy nem korrekt dolog, hanem
annál több, erről ez a véleményem, volna min elgondolkozni. Elnézést kérek ezért, de ez valami
iszonyat és a polgármester úr manipulálta a testületet, félrevezette és egy ilyen döntést meghozatott
velük a költségvetés elfogadtatásához. Erre válaszoljon polgármester úr.
Kossa Lajos polgármester:
Semmi mást nem tettem, mivel Németh képviselőtársam kérdezett, én tisztességesen válaszoltam.
Hozzáteszem, ez a napirend részletes tájékoztatóval, írásos anyagokkal a testület előtt volt, Horváth
úr kivételével valamennyi képviselő megszavazta, hogy jogosan követeljük vissza azt a pénzt.
Természetesen még várok valamit, ami szükséges ahhoz, hogy behajtsuk a pénzt. Mindenkit
szeretnék emlékeztetni, hogy képviselő úr azt mondta, nem tud semmiről, majd miután elővettem
egy bizonyítékot, hogy ő aláírt valamit, akkor kitalálta, hogy azt sem tudta, mit írt alá, mert nem
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volt nála a szemüvege. Van további bizonyíték is a birtokunkban, amely igazolja, hogy tudott a cég
erről, megfelelő helyen és időpontban elő fogjuk venni. Képviselőtársam higgye el, amit ennél az
asztalnál mondok, azt megalapozottan teszem, és továbbra is állítom, hogy a Kajtor Völgye Kft.
inkorrekt módon jár el az önkormányzattal kapcsolatban. Nem az ön számára van jelentősége, mert
úgy látom, minden elmegy a füle mellett, hanem a közösség számára szeretném még egyszer
hangsúlyozni, Horváth István a tulajdonosa a Kajtor Völgye Kft-nek. Az önkormányzat nem vette
meg azt a területet, amelyről szó van és ahol a kármentesítést elvégeztük. Előbb-utóbb bíróságon be
fogjuk ezt a pénzt hajtani, de képviselő úr, egyet nem fogok elmulasztani, hogy még egy módon
majd bebizonyítsam, hogy ön ismét nem mondott igazat a képviselő-testület számára.
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Megfelel-e a valóságnak, hogy nem létező, fiktív tétel szerepel a költségvetésben? Ha ez így van,
akkor kiderül, hogy ki hazudik. Én nem szoktam hazudni, polgármester úr, ha tévedek, akkor
azonnal elnézést kérek, és nem befolyásolok, nem manipulálok embereket.
Az a bizonyos aláírás és szemüveg kérdése: közbeszerzési ügyeket intézünk Pőcze úrral, én is bent
vagyok a bizottságban, a Járóbeteg Ellátó Központ építési engedélyének kiadása, Sárbogárd a
jogosult, jövök a folyosón, keresem Pőcze urat egészen más ügyben, jön egy kislány, hogy írjak alá
egy papírt, lemondás valamiről a Járóbeteg Ellátó Központtal kapcsolatban. Nem volt nálam a
szemüvegem, de miért kell ezt nekem aláírni? Nézzük, fel vannak sorolva a tulajdonosok, mi az
isten történhetett itt, Vörös Hajnal TSZ, Kajtor Völgye Szövetkezet szerepel. Ha nem írom alá,
nincs építési engedély a Járóbeteg Ellátónak. Volt már ilyen máskor is, hogy a földhivatalnál át nem
vezetett ügyeket - ez 2009-ben volt, amikor polgármester úrnak kezébe akadt, és ezzel bizonyította,
hogy Horváth képviselő milyen ember - ha nem írom alá, lehet, hogy a mai napig nincs érvényes
építési engedély. Kedvenc doktorom mondja, hogy nem gondoltam volna rólad, hogy nincs nálad a
szemüveged, és nem emlékszel arra, mit írtál alá. Mondom, pedig elhiheted, hogy nem emlékszem
rá, Pőcze úr nem volt itt akkor, nem tudtam, miről van szó, de nem az első volt életemben az
ügyintézés során, amikor át nem vezetett ügyek... tehát ez volt az a bizonyos eset, amit polgármester
úr - én elmentem pénzügyi bizottságira - a testület előtt megmutogatta, hogy a Horváth képviselő
elismerte, igen, ez a helyzet. Hogy ez a papír mit ér? Annyit ért, hogy az építési engedélyt
kiállították, és abban a helyzetben az volt a legfontosabb. Utána, hogy mire használható? Legfeljebb
a képviselő-testület manipulálására.
Majd polgármester úr érvényesítse azt, amit kell, mert a beszéd megy, valótlanságok történnek
folyamatosan, a cég hitelrontása folyamatosan zajlik, most szeretném jelezni Skoda úrnak, hogy
mivel mindenkinek jogában van a hivatalosan elkészült anyagokról másolatot kérni díjazás
ellenében, ennek a testületi ülésnek szeretném megkapni a CD-jét, mert felvehetjük mi ezt szalagra,
csak sokkal kellemetlenebb, mint a korszerű technikát alkalmazni. Szeretném megkapni, van ennek
valami akadálya, hogy pénzért megvehessem, mint volt képviselő ezt az anyagot? Ugye nincs?
Kossa Lajos polgármester:
Erre majd írásban válaszol a cég képviselője.
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
De miért írásban?
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Kossa Lajos polgármester:
Mert most ott ül és dolgozik.
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Elnézést kérek, a demokrácia alapvető kérdése lenne, hogy az, ami közérdek...
Kossa Lajos polgármester:
Képviselő úr, ez már kezd nevetségessé válni. Testületi ülésen vagyunk, én a napirendhez
kapcsolódó kérdésre válaszolok, ön teljesen szétzilálja a testületi ülést ide nem való dolgokkal. A
bejelentések között bármiről - az Aba TSZ SK-tól elkezdve a sakk klubon keresztül mindenről tájékoztathatja a közösséget, hogy ön mit tett ezért a közösségért gyermekkora óta az iskolás sakk
szakkörtől elkezdve, de kérem, hogy a napirendekhez térjünk vissza. Viszont mivel azt állította,
hogy én semmi másra nem használom a napirendeket, mint hogy önt lejárassam, egy dologra akkor
most kitérnék, hogy ki mond igazat és ki nem. Az az ominózus aláírás, hogy visszatérjünk rá: ön
kézhez kapott egy komplett anyagot a képviselő-testület ülésére múlt év őszén, ami arról szólt, hogy
a Kajtor Völgye Szövetkezet vezetése félrevezette az önkormányzatot és az azon a területen
elvégzett kármentesítés költségei a jogutódot, a Kajtor Völgye Kft-t illetik meg. Annak a napirendi
pontnak a tárgyalása kapcsán ön rögtön azzal kezdte, hogy amíg ezt az anyagot kézhez nem kapta,
nem is tudott arról, hogy önöknek bármilyen ingatlana lenne velünk szomszédosan. Miután én, a
kamerának felmutattam, hogy ön 2009. nyarán aláírta az építési engedély szerinti szomszéd ingatlan
tulajdonosának a lemondó nyilatkozatát, erre önnek az volt a válasza, hogy nem volt önnél a
szemüvege, így azt sem tudta, mit ír alá. Itt most elmondta, hogy bizony tudta, hogy mit ír alá, mert
visszaidézte a beszélgetést az ügyintéző hölggyel, és akkor azt mondta, hogy ez valami félreértés
lehet. Egy költői kérdésem van: 2009. nyara és 2009. novembere között miért nem kereste fel a
képviselő-testületet, az önkormányzatot, ha bármilyen félreértés volt?
Egyet erősítsen meg - még mielőtt a következő állításomat elmondom - 2009. nyarán ügyvezető
igazgatója volt a Kajtor Völgye Kft-nek, igen vagy nem?
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Bent van a cégbírósági anyagban, ki is adta polgármester úr. Szerepelt a kiadott anyagban, hogy
igen, természetesen.
Kossa Lajos polgármester:
Akkor szeretném elmondani, - ezért mondtam, hogy vannak további bizonyítékok arra, hogy 2009.
nyarán a szövetkezet tulajdonosai, illetve ügyvezetői tudomást szereztek hivatalosan arról, hogy
nekik szomszédos ingatlanuk van az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan mellett. Nemcsak
aláírta Horváth úr ezt a lemondó nyilatkozatot és nem volt nála a szemüvege, - itt még lehet
félreértés - abban viszont nem lehet, hogy az eljáró hatóság a kft., mint szomszédos tulajdonos
részére két határozatot is postázott. Az egyik határozatot az egyik, a másikat a másik fő tulajdonos
vette át, tehát félreértések nem lehetnek. Ebben az időszakban Horváth István volt a cég
ügyvezetője, de biztos kitalálja majd azt, hogy nem kapta meg a tulajdonosoktól az értesítést. Ezek
már elég hihetetlen dolgok lesznek a bíróság előtt képviselő úr, úgyhogy most megnyugtatom, van
bizonyítékunk arra, hogy önök 2009-ben tudták, - ha addig nem is -, hogy milyen ingatlanokkal
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rendelkeznek. De én nem úgy ismerem az ön tulajdonostársait, hogy ne szedték volna pontosan
össze, hogy az a szövetkezet, az a kft., amely a tulajdonukba került, milyen ingatlanokkal
rendelkezik. Még egyszer mondom, önök tudták és nem tettek semmit és ön is tudta. Ismét
bebizonyította, hogy megint elhallgatott valamit a képviselő-testület, illetve a közösség elől. Holnap
ki fogom postázni a tértivevények másolatát, nem hiszem el, hogy az ügyeit szemüveg nélkül intézi,
és a postán küldött határozatokat sem nézi meg.
Visszatérve a napirendhez, természetesen, ha képviselőtársam nem vette volna észre, az
önkormányzat fizetőképességét ezidáig és ezután is fenn tudjuk tartani. Amikor képviselőtársam
mulasztásai miatt kell a képviselő-testületnek súlyos döntéseket meghoznia, akkor nem jön el
testületi ülésre, lásd Abafarm Kft. ügye. Bizonyára nem érdekli és azért nem jön el, mert nem is
akarja hallani, látni, hogy mivel kell szembesülni a testület többi tagjának az ön mulasztásai miatt.
Ez plusz kiadás, olyan, amelyet nem terveztünk a költségvetésünkben, közel 30 millió Ft, amelyet
ön hozott össze az Abafarm Kft. felügyelő-bizottsági elnökeként. Ezt még idén ki kell fizetnünk,
remélem, ezért is aggódni fog képviselő úr, és a közösséget megfelelően tájékoztatja, hogy mit tett.
Ha nem, majd én odaadom nekik, meg lehet nézni azt a fecnit amit aláírt, ami 30 millió Ft-jába
kerül az abai önkormányzatnak, és ezen nem mosolyogni kell képviselő úr. Az Abafarm Kft.
gazdasági tevékenységet végzett, melynek során súlyos veszteségeket okozott az önkormányzatnak,
- ez még egy külön téma, és az is, hogy ön felügyelő-bizottsági elnökként ellátta a feladatát vagy
nem, megfelelően tájékoztatta a képviselő-testületet vagy nem, de az, hogy az a
szerződésmódosítás, amelyet az ügyvezető mellett ön, mint az FB elnöke aláírt, és az a fizetési
kötelezettség, melyet másodfokon is a bíróság csak amiatt ítélt a Cavour Kft. részére, mert ön és az
ügyvezető aláírták ezt a szerződés módosítást, itt nincs miről beszélni. De ön ezzel nem akar
szembesülni. A képviselő-testületnek ilyen ügyekkel is kell foglalkoznia, és akkor ön fiktív
dolgokról beszél? Ez nem fiktív, én komolyan gondoltam, de feleslegesen. Egy tisztességes
képviselő, ha belátja, hogy hibázott, azonnal meggyőzi a tulajdonostársait, hogy az okozott
költséget fizesse ki az önkormányzatnak. Ön volt a szövetkezet elnöke, mikor ez a jogügylet
lezajlott, ha valakinek, akkor önnek tudnia kellett, hogy mi történt. A bíróság majd eldönti, megvan
az elegendő számú bizonyíték, hogy a kft.-től - ha addig nem megy tönkre - ezt az összeget
behajtsuk.
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Polgármester úr, folyamatosan több mint egy éve hitelrontást hajt végre. Nem teljesítette a
kötelességét, még fel sem szólította a céget, hogy fizessen, vagy tartozása van, de a költségvetésbe
beállítja. Nem akarom minősíteni, nem akarok kárt okozni, megbántani senkit.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Visszatérve a két napirendi ponthoz, a bizottsági ülésen a tagok teljes egyetértéssel, mindannyian
megszavazták. Mindenkit személyesen megkértem, hogy mondja el aggályait vagy véleményét a
napirendi ponttal kapcsolatban. Mindenki egyetértett a megbeszéltekkel. Most olyanról vitatkozunk,
ami nem a két napirendhez tartozik, ez az álláspontom Németh úr felvetésére. Horváth István is ott
volt, megszavazta mindkét napirendi pontot, nem vetette fel, hogy ilyen aggályai vannak. Tehát a
bizottság teljes létszámban megszavazta, elfogadta, így volt Horváth úr?
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
Természetesen, az előterjesztetteket meg kellett szavazni.
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Kossa Lajos polgármester:
Képviselő úr feltett egy teljesen jogos kérdést, tisztességesen válaszoltam, ott lezárhattuk volna.
Németh László képviselő:
Én nem vettem részt azon a bizottsági ülésen, azért kérdeztem.
Horváth István képviselő, volt szövetkezeti elnök, a Kajtor Völgye Mezőg. Kft. tulajdonosa és volt
ügyvezetője:
A folyamatos hitelrontás az folyamatos hitelrontás.
Mercsek György képviselő:
Azt tolmácsoltam a testületnek, ami a bizottsági ülésen elhangzott.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
beszámolót és a következő határozatot hozta:
133/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 6/2010. (III. 12.) számú
rendelettel elfogadott 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 13. számú mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
Teljesített bevétele I. félévben:
Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása I. félévben:

2 385 763 ezer Ft
606 171 ezer Ft
2 385 763 ezer Ft
576 060 ezer Ft

Módosított létszám előirányzata:

123 fő

Teljesített létszáma I. félévben:

123 fő
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6. A Hétszínvirág Óvoda nevelési és minőségirányítási programjának jóváhagyása
Varga Istvánné óvodavezető:
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az intézmények alapdokumentumait folyamatosan felül
kell vizsgálni. 2009. nyarán a soponyai Mesevár Óvoda tagintézményévé vált az abai Hétszínvirág
Óvoda. 2009. szeptemberétől bevezettük a kompetencia alapú óvodai nevelést, a pályázat egyik
feladata volt egy innovációs tevékenység megjelölése és kidolgozása. Mi az Életfa programot
jelöltük meg, amely az óvoda és iskola közti átmenet megkönnyítését alapozza meg, ezáltal egy
olyan egységes nevelést hozunk létre, amely a gyermeket egészen kisgyermekkortól felnőtté
válásáig érinti. Mindezeket a változásokat a minőségirányítási programban is átvezettük, és ennek
jóváhagyását kérjük.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A bizottság megtárgyalta az óvoda nevelési és minőségirányítási programját és egyhangúlag
jóváhagyásra javasolja.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Hétszínvirág Óvoda nevelési programjával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta az óvoda
nevelési programját és a következő határozatot hozta:
134/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a soponyai Mesevár Óvoda és az abai Hétszínvirág Tagóvoda helyi óvodai nevelési –
programját.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Hétszínvirág Óvoda minőségirányítási programjával az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta az óvoda
minőségirányítási programját és a következő határozatot hozta:
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135/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a soponyai Mesevár Óvoda és az abai Hétszínvirág Tagóvoda Minőségirányítási
Programját.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).

7. Tájékoztató az "Út a munkához" program tapasztalatairól
Takács Ferencné szociálpolitikai főmunkatárs:
Az írásos tájékoztató kiegészítéseként szeretném elmondani, hogyan alakult 2010-ben az aktív
korúak ellátásában részesülők létszáma a közcélú foglalkoztatással szemben. Januárban közcélú 29
+ 2 fő településőrt foglalkoztattunk, RÁT 46 fő, szociális segélyben 22 fő részesült, februárban
26+2 fő, RÁT 33 fő, szoc. segély 19 fő, március 23+2 fő, RÁT 44 fő, szoc.segély 20 fő, április
29+2 fő, RÁT 48 fő, szoc.segély 23 fő, május 41+2 fő, RÁT 38 fő, szoc. segély 18 fő, június 46+2
fő, RÁT 32 fő, szoc. segély 19 fő, július 41+2 fő, RÁT 23 fő, szoc. segély 19 fő, augusztus 41+2 fő,
RÁT 29 fő, szoc. segély 19 fő, szeptember 42 fő foglalkoztatott, a RÁT-ról és a szoc. segélyről még
nincsenek pontos adatok, kb. 32, illetve 20 fő.
Átlagosan havonta 37 főt foglalkoztatunk, összesen 11.278 naptári napra kötöttünk határozott idejű
szerződést RÁT-ban részesülő munkavállalókkal, ami lehetővé teszi számukra, hogy a 200 nap
naptári munkaviszonyt megszerezzék és jogosultak legyenek álláskeresési segélyre, mely a
munkaviszonyba beszámít. A RÁT-ban részesülők kötelesek elfogadni a 90 nap közcélú munkát, aki
ezt nem teszi, annak megszüntetjük a segélyét. Látszik, hogy még lenne lehetőség a RÁT-ban
részesülők közül a közcélú foglalkoztatásba történő bevonására, de sajnos vannak olyan személyek
is, akik nem mondják, hogy nem vállalják a munkát, a szerződést megkötik, de nem jelennek meg
munkavégzésre vagy egyéb gondjaink vannak velük, örülünk, ha a kötelező 90 napot letöltik és
elválnak útjaink. Október-novemberben a közcélú foglalkoztatásba bevonunk 8 főt, akikkel lomb
összegyűjtést szeretnénk megoldani, ehhez lombseprűket szeretnénk beszerezni. Szükség lenne még
egy traktor pótkocsira, mert a jelenlegi műszakilag nem megfelelő, balesetveszélyes és az
üzemeltetése sem gazdaságos a kis mérete miatt.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a hivatal kérjen be ajánlatokat a pótkocsira és a következő testület már tárgyalhatja.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester az ülésre megérkezett.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az "Út a munkához" program tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja, kérem, emelje fel a
kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a
tájékoztatót és a következő határozatot hozta:
136/2010. (IX. 27.) szám
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja az „Út a munkához" program tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).
8. Beszámoló a Kultúr Közösségi Ház és a Tanka János Nagyközségi Könyvtár
tevékenységéről
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház és a Tanka János Nagyközségi Könyvtár vezetője:
Már az 1990-es évek elején világossá vált, hogy igazi faluközösség csak úgy jöhet létre, ha kis
közösségek alakulnak, és az ezekbe tartozó emberek megtanulják megbecsülni egymást és
önmagukat. Ezeknek a közösségeknek a létrehozásában az intézményeknek nagy szerepe volt,
többek között a művelődési háznak is, amelyet 1991. után igazi Kultúr Közösségi Házzá szerettek
volna átalakítani, Gerencsér Balázs vezetésével. 1994-ben alakult meg a Sárvíz Művészeti
Alapiskola, amely szintén fontos szerepet játszik a község közösségi és kulturális életében. 1995-re
18 egyesület és közösségi csoport működött a településen. A Kultúr Közösségi Ház élén Gerencsér
Balázst Sárszegi Brigitta, Stadler Attila és Barta Anikó követte, akik tovább folytatták a megkezdett
munkát, egyre több kulturális programot szerveztek. Két éve működik az Abai Gimnázium és
Kollégium a Kultúr Közösségi Házban, ők is sokat tettek a közösségi életért, többek között
kemencét építettek, ahol augusztus 20-án megsütjük a település kenyerét és ők adták a március 15-i
műsort. A Gimnázium mellett továbbra is működik a közösségi házban a Pávakör és citerazenekar, a
Nyugdíjasklub, a Hölgyklub, három mazsorett- illetve tánccsoport tartja ott a próbáit.
A közeljövőben a felnőttképzés beindítását szervezzük egy elnyert pályázat segítségével.
Készségfejlesztő szocializációs tréning akkreditációját kapta meg az intézmény. Októbernovemberben kezdődhet az oktatás, gépkezelői ismereteket tanulhatnak a kistérség hátrányos
helyzetű lakói, melyet az építőiparban, illetve a mezőgazdaságban hasznosíthatnak.
Hagyományos programjaink a januári újévi gála, februárban a Kultúr Napján adjuk át az Abai
Kultúráért és Közösségért díjakat, márciusban a nemzeti ünnepünkről emlékezünk meg, áprilisban
tavaszköszöntő gála, május 1-én a Magisztrátus napja és májusfa-állítás, melyet pünkösdkor
kitáncolunk, nyáron napközis-táborokat szervezünk és az Aba Napok programjai zajlottak eddig,
szeptember, októberben szüreti felvonulás, október 23-án megemlékezést tartunk, a december pedig
az advent időszaka. A Stratégiakutató Intézet segítségével októberben mentálhigiénés tanfolyam és
civil egyetem valósul meg.
Tanka János 28 évig volt a település könyvtárosa, 1986-ban vette át Joli néni a könyvtár vezetését,
aki nagyon fontos kulturális és közösségi tevékenységet végzett, felolvasóesteket tartott, a költészet
napján előadásokat szervezett, adventi gyertyagyújtást F. Dőry Magdolnával, az ő jóvoltából Sajtos
József és Bella István költő látogattak el hozzánk, Lukács László Fejér megyei néprajzkutató
többször tartott előadást.
TÁMOP pályázatnak köszönhetően négy számítógép áll a lakosság rendelkezésére.
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Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Valóban pezsgő kulturális élet van a Közösségi Házban, helyet ad a községi rendezvényeknek és az
egyesületi munkának, támogat minden civil kezdeményezést. A pályázatok segítségével olyan
dolgok is megvalósulnak, amire korábban nem is gondolhattunk. A könyvtár internetezési
lehetőséget biztosít és a felnőttképzés is nemsokára megvalósul.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Határozati javaslatom, hogy a képviselő-testület a Kultúr Közösségi Ház és a Tanka János
Nagyközségi Könyvtár beszámolóját elfogadja és egyben köszönetét fejezi ki mindenkori
vezetőinek és munkatársainak a közösségi és kulturális élet felvirágoztatásáért kifejtett
tevékenységükért, aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
137/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Kultúr Közösségi Ház és a Tanka János Nagyközségi Könyvtár beszámolóját és egyben
köszönetét fejezi ki a mindenkori vezetőknek és munkatársaknak a közösségi és kulturális élet
felvirágoztatásáért kifejtett tevékenységükért.
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva).

9. A civil szervezetek szerepe és jelentősége Aba közösségi és közéletében
Kossa Lajos polgármester:
Surányi László javaslatára került be a képviselő-testület idei munkatervébe a civil szervezetek
szerepe Aba közösségi életében napirendi pont. Jelenleg 56 egyesület, közösség működik Abán,
szinte valamennyien elküldték írásos beszámolójukat és ezeket elolvasva remélhetőleg egyre többen
gondolják úgy, hogy csatlakoznak valamelyik közösséghez, illetve ezáltal az egyesületek egymás
munkáját is megismerhetik. A civil szervezetek vezetői javasolták az Abai Egyesületek és
Közösségek Napjának megtartását, melyre október 2-án kerül sor.
Szeretném köszönetemet kifejezni a civil szervezeteknek, segítségükkel a legszélesebb palettáját
tudjuk kínálni a közösségi életnek. Mindenkit arra bíztatok, hogy érdeklődési köre szerint
csatlakozzon valamely egyesülethez, és tekintse fontosnak, hogy valamilyen formában kivegye a
részét a közösségi életből, mert ezzel nemcsak a faluközösséget gazdagíthatja, hanem önmagát is.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A közel hatvan civil egyesület a művészet, sport, kultúra és hagyományőrzés területén alakult meg.
Úgy gondolom, büszkék lehetünk az elmúlt húsz éves tevékenységükre. Néhány egyesület a
megyén kívül is ért el eredményeket, pl. a 110 fővel működő Aba Sárvíz FC. A jelenleg nem
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működő szervezetek közül kiemelném az Abatoursot, melynek vezetője dr. Niczky Gabriella volt,
aki sok programot szervezett, mindenképpen fontosnak tartanám az egyesület újjászervezését.
Steixner Zoltán, az Abai Rajzolók és Festők Baráti Körének alapítótagja:
Egy évvel ezelőtt, november 1-én alapítottuk az egyesületet, 30 tagunk van, általában 10-15 fő van
jelen keddenként.
Bihari Csongor festőművész:
A szakkör a plébánián működik, köszönet érte az atyának. Az alkotáson túl a jó társaság is fontos
számunkra, jókedvvel jönnek a tagok. A szombati nap jó lehetőséget biztosít, hogy megismerjék
tevékenységünket és új tagokkal bővülhessen a baráti kör.
Steixner Zoltán, az Abai Rajzolók és Festők Baráti Körének alapítótagja:
Készítünk még képeket szombatra, és azt is bemutatjuk majd az aulában. A beszámolónkhoz már
fénymásoltunk a munkáinkból, az én képeimet elég régóta láthatja a közönség Aba Napokon
szomszédoláskor. Nagyon ügyesek a baráti kör tagjai, gyermekkorútól egészen 58 éves korig
vannak tagjaink.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aba Nagyközség képviselő-testülete az Aba közösségi és közéletében működő civil szervezetek és
közösségek vezetőinek és valamennyi tagjának az elkészült tájékoztatók kapcsán köszönetét fejezi
ki a közösségi, kulturális életben a közösségi életben kifejtett tevékenységükért. Aki ezzel egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
138/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség képviselő-testülete az Aba közösségi és közéletében működő civil szervezetek és
közösségek vezetőinek és valamennyi tagjának az elkészült tájékoztatók kapcsán köszönetét fejezi ki
a közösségi, kulturális életben kifejtett tevékenységükért.
Kossa Lajos polgármester:
A Horgászegyesülettel kapcsolatban a következőket szeretném tájékoztatásul elmondani:
beszámolójában Trexler Ferenc, az egyesület elnöke kemény szavakkal illette a képviselő-testületet
illetve engem, hogy nem segítettük az egyesületet, és a közösségi érdekeket figyelmen kívül hagyva
magánérdekek mentén döntöttünk az önkormányzati halastó értékesítése során.
A képviselő-testület a horgászegyesület kérésével, az önkormányzati halastó értékesítésével 2008.
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szeptember 10-i nyílt ülésén foglalkozott, ekkor döntött arról, hogy pályázatot ír ki az ingatlan
értékesítésére. A testületi ülés jegyzőkönyve a honlapon megtalálható, mindenki elolvashatja, hogy
kinek mi volt az álláspontja. 2008. nyarán az önkormányzat igen nehéz likviditási helyzetben volt,
felhívtam a figyelmet arra, hogy a helyi pályázókat, a helyi egyesületet részesítsük előnyben az
értékesítésnél. A képviselő-testület 2008. október 21-i zárt ülésén tárgyalt a halastó értékesítéséről.
Szeretném jelezni, hogy polgármesterként ebben az időszakban nem tevékenykedtem, a képviselőtestület kérésére szabadságomat töltöttem, tehát nem volt befolyásom az akkori döntésekre. 2008.
november 6-án tárgyalt erről az adásvételi ügyletről második körben a testület nyílt ülésen, ennek
jegyzőkönyve szintén megtalálható a honlapon. Ezután még egyszer november 18-án zárt ülésen
tárgyaltunk ezzel kapcsolatban. Az ott elhangzott vélemények egyértelművé teszik, hogy ki, milyen
álláspontot képviselt, mit tudott tenni a képviselő-testület. A zárt ülésen elhangzott véleményeket
csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az érintettek ehhez hozzájárulnak.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot írják alá. Szükséges még azoknak a
magánszemélyeknek a hozzájárulása is, akik pályázatot nyújtottak be.
A képviselő-testület azzal a feltétellel kötötte meg az adásvételi szerződést, hogy a tulajdonosok
2010. december 31-ig működő horgásztavat hoznak létre, ha ez nem történik meg, az
önkormányzatnak visszavásárlási joga van. A területen a mai napig semmi érdemi tevékenység nem
történt, jó esély van rá, hogy a tulajdonosok az adásvételi szerződésben meghatározott
kötelezettségüknek nem fognak eleget tenni, tehát az önkormányzat visszavásárolhatja. Ezzel
megnyílik ismét a lehetőség az abai horgászok számára a horgásztó létrehozására.
2008-ban a horgászegyesület tagjai formailag érvénytelen pályázatot nyújtottak be, így a képviselőtestületnek nem is volt döntési jogosultsága. Sajnos az egyesület vezetése nem nyújtott segítséget a
tagoknak ahhoz, hogy formailag, alakilag érvényes pályázatot nyújthassanak be.
Az egyesület tagjai az Aba Alapítványra gyűjtöttek fejenként 50.000 Ft-ot, ez képezte volna az
adásvétel egyik jelentős alapját. Amíg szabadságon voltam az alapítvány visszafizette ezeket az
összegeket. Megkérdeztem az alapítvány vezetőjét, hogy ki adott utasítást erre. Amikor majd a
horgászegyesület tagjaival tárgyalunk, megnevezem ezt a személyt.
Továbbra is elkötelezett vagyok aziránt, hogy legyen közösségi horgásztó Abán és képviselőtársaim
nagy többsége is ezt támogatja.
A hozzájáruló nyilatkozatot Horváth István kivételével valamennyi képviselő aláírta. Remélem,
meggondolja magát, mert fontos lenne, hogy az ő véleménye is nyilvánosságra kerüljön, hogy mit
mondott és hogyan próbálta befolyásolni a képviselő-testületet.

10. Az oktatás-nevelés helye és szerepe Aba életében
Kossa Lajos polgármester:
Az oktatás-nevelés az elmúlt húsz év egyik stratégiai ágazata volt az önkormányzat életének. Kérem
az intézményvezetőket, hogy az előterjesztésben szereplő mottók mentén osszák meg gondolataikat
a közösséggel.
Varga Istvánné, a Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Egészséges felnőtt abból lesz, aki teljes értékűen megélhette saját kisgyermek korát. Ehhez minden
feltétel adott volt az elmúlt húsz évben az abai óvodában. Számtalan olyan pályázati lehetőséggel
tudtunk élni, amelynek segítségével megfelelő környezeti feltételeket tudunk biztosítani. 2002-ben
megtörtént az óvoda bővítése, megépült az új szárny és tornaterem, a szülők támogatásával pedig
galériákat építettünk. Büszkék vagyunk rá, hogy megfelelő szakmai segítséget tudunk nyújtani a
problémás gyermekek fejlesztéséhez, például a beszédfejlesztésben. Az óvoda épületében kapott
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helyet a Jobb Otthon által elnyert Biztos Kezdet Gyermekház, amely a három év alatti hátrányos
helyzetű gyermekek fejlesztését segíti elő, illetve tanácsadással segíti a szülőket az
óvodakezdéshez.
Szeretném megköszönni valamennyi testületnek, hogy az elmúlt húsz évben támogatta az óvodát,
igényeink, kéréseink meghallgatásra kerültek, a szülőknek, hogy segítették munkánkat.
Kasó László, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Hatalmas változások történtek az elmúlt húsz év alatt az iskolai munka minden területén. Közel 1
milliárd Ft-ot fordítottunk az abai oktatási intézmények fejlesztésére az elmúlt időszakban. Az
elmúlt években folyamatosan nőtt az iskola létszáma, kb. 570 fő körül stabilizálódott, a
nevelőtestület 14 fővel bővült. Az iskolában kiemelt területként kezeljük a honismeretet, az
egészséges életmódra nevelést, az informatikát, az idegennyelv oktatást, a természet- és
környezetvédelmet. Elsőben három különböző irányultságú osztály közül választhatnak a szülők,
emelt szintű testnevelés, iskolaotthonos és egész napos osztályok, melyek komoly sikereket értek el
saját területeiken. Évek óta magas színvonalú az iskolában folyó sportmunka, büszkék lehetünk a
labdarúgókra, a kézilabdás lányokra. A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása integráltan
megoldott. Sikeres az iskola pályázatíró csapata, tavaly közel 100 millió Ft-ot nyertek el.
Az a célunk, hogy képesek legyünk megújulni, a kor igényeinek megfelelni. Szeretnék köszönetet
mondani az elmúlt húsz év képviselő-testületeinek, polgármester úrnak az iskolabarát politikájáért,
és a társintézményeknek az együttműködésükért.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője:
Immár hat éve szoros együttműködésben dolgozik a művészeti iskola a többi oktatási intézménnyel,
az óvodától a gimnáziumig. Amit hat éve felismertünk - a közismereti tárgyak oktatása, a művészeti
nevelés, a természet rendjének megértése nem különálló dolgok, hanem szorosan összefüggenek mára az oktatáspolitika által is felismert ténnyé váltak. A közösségi élet, a közösségi értékek
tisztelete nagy megtartó erő a településen, ez a művészeti iskolában is kiemelt helyen szerepel. Az
Életfa kompetencia program arra vállalkozott, hogy összegyűjtve valamennyi intézmény jó
kezdeményezéseit, létrehozzon egy olyan vidéki, hagyományőrző, a jövőért tenni kész programot,
amely minta lehet más vidéki települések számára is. Szeretném megköszönni a képviselőtestületeknek az elmúlt 16 évben nyújtott támogatását, az ő támogatásuk nélkül nem működhetett
volna a művészeti iskola, reméljük, hogy a bizalmat megszolgáltuk.
Szilasi György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója:
A gimnázium mindent megtesz azért, hogy a belénk fektetett bizalmat megszolgálja. Ha egy község
eldönti, hogy emelkedni szeretne, akkor valószínűleg egy módon teheti meg, ha a szellemi értékeit
tartja minél magasabbra. Előbb a szellemit kell megteremteni, képet kell alkotni arról, hogy mit is
szeretnénk, és ha ez a kép elég erős, akkor ez meg is fog valósulni, ha a képet folyamatosan
elbizonytalanítjuk, akkor valószínűleg semmi nem valósul meg. Az elmúlt három évben azt
tapasztaltam, hogy Abán hihetetlen erők vannak, akik lefelé húznak, de még erősebbek azok, akik
felfelé. A gimnázium létezése ennek a testületnek és az abai polgároknak köszönhető. Az
emelkedéshez arra van szükség, hogy döntésképes fiatalok kerüljenek ki az iskoláinkból. Idén már 7
abai tanulója van a gimnáziumnak, tavaly 20 tanulónk jelentkezett előrehozott érettségire, és
mindannyian sikeres vizsgát tettek, 4-es feletti átlaggal. De az érettségi vizsga mellett az is fontos,
hogyan találják meg helyüket és milyen emberekké lesznek diákjaink.
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Köszönjük, hogy működhetünk és kérjük további segítségüket az elképzeléseinkhez, pl. a
tehetséggondozás területén. Szeretnénk, ha a gimnázium és az itteni oktatási intézmények a
tehetséggondozás egyfajta központjává alakulnának.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Az oktatási intézmények jó kapcsolatot alakítottak ki egymással, büszkék vagyunk rá, hogy négy
intézményben 1200 gyermek tanul. Az abai oktatási intézmények nem küzdenek gyermekhiánnyal,
vagyis a szülők maximálisan meg vannak elégedve az intézmények szolgáltatásával. A bizottság
megköszöni a képviselő-testület, polgármester úr, a intézményvezetők áldozatos munkáját.
Kossa Lajos polgármester:
Ma este is bebizonyosodott, hogy büszkék lehetünk Aba oktatási-nevelési intézményeire, az ott
dolgozókra és vezetőikre. Jó csapatot alkotnak, mindenki reálisan látja szerepét Aba közösségi és
közéletében, elismeri a másik intézmény teljesítményét, a nehézségek ellenére tudtak távlatokban
gondolkodni és partnerei voltak az önkormányzatnak az oktatás-nevelés stratégiai ágazattá
fejlesztésében. Ezt külső, objektív mérések, jelentések is bizonyítják, nem csupán mi gondoljuk így.
Az intézményvezetők visszaigazolták, hogy az 1990-ben a közösség által elfogadott elképzelésünk a település nyomorúságos, kilátástalan helyzetéből az egyik kitörési pontként az oktatás-nevelést
határoztuk meg - helyénvaló volt. Természetesen ez még önmagában kevés lett volna, köszönet a
képviselő-testületeknek, hogy biztosították ehhez a feltételeket, az intézmények vezetőinek és
dolgozóinak a partnerségükért és kezdeményezőkészségükért.
Sokszor szóba került az elmúlt években, hogy pazarló volt az önkormányzat gazdálkodása. Ezeket
az összegeket a működésre költöttük, messze a normatíva felett finanszíroztuk valamennyi
intézményünket. Az elért eredményeket a tények bizonyítják, egy falu jövőjét a lakosságszám
növekedése nagymértékben meghatározza. Aba lakossága 1990. óta 3900-ról 4700-ra emelkedett, a
18. éven aluliak aránya kiemelkedően magas a többi Fejér megyei településhez képest, az óvoda és
általános iskola az egyetlen Székesfehérvár 30 km-es agglomerációjában, ahol a gyermekek 95%-át
a helyi óvodába és iskolába járatják a szülők. Ez azt jelzi, hogy az abai emberek elégedettek az
oktatás-nevelés színvonalával. Az intézmények jelentős számú munkahelyeket is biztosítanak
nemcsak tanároknak, hanem a kisegítő személyzetnek is.
Biztos vagyok benne, hogy a következő húsz év is jelentős eredményeket hoz magával, ehhez
szükséges, hogy azok, akik reálisan látják ezeket a folyamatokat, utasítsák vissza mindazon
rágalmakat és butaságokat, amelyek egyre több fórumon megjelennek községünkről. Nincs helye az
abai közösségben az indulatoknak és egyéni érdekeknek, ne kicsinyítsük azok munkáját, akik az
életüket tették fel Aba jövőjének alakítására. Dolgozzunk együtt és ne bántsuk azokat, akik tettek
valamit a közösségért.
A magam és a közösség nevében mind az oktatás-nevelés intézményeiben dolgozóknak, vezetőinek
és a mindenkori képviselő-testületeknek köszönetemet fejezem ki az elmúlt húsz év jelentős
eredményeinek eléréséért.

11. Az önkormányzat 20 éve
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim számára több anyagot adtam ki, amelyek megfelelő támpontot adhatnak az
önkormányzat elmúlt húsz évének értékeléséhez. Mottója: "A szavaknak, gondolatoknak teremtő
ereje van. A jó közösségi ember a belső összhangtól vezérelve cselekszik." A kiadott anyagok
képezik a gerincét annak a beszámolónak, melyet a falugyűlésen el kívánok mondani. Nagyon
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fontos, hogy honnan hová jutottunk el, mik voltak az eredeti szándékok és ezek milyen
eredményekhez vezettek, milyen ígéretek voltak és mik teljesültek az elmúlt húsz évben. A kiadott
anyagok ezeknek a kontrollálására is alkalmasak. Az 1996-os választási programomat és az Abai
Hírek első számát is megkapták képviselőtársaim, ezek segítségével felidézhetjük az akkori
időszakot, találhatók ebben interjúk fontos közéleti emberekkel, polgármester-jelöltekkel. Szerepel
a mellékletek között az 1990-es választási eredmény is. Az 1990. október 8-i alakuló ülés
polgármesteri székfoglalójában próbáltam meghatározni azokat az elveket, amelyek mentén
dolgozni szeretnék és hogy mit tartunk fontosnak a közösség szempontjából. 1994-ben a Falu c.
folyóirat egyik száma Abával foglalkozott, ebben vannak történelmi cikkek és interjúk is, ennek
folytatásaként az Abai Hírek utolsó számában az egyesületek vezető cseréltek eszmét a múltról és a
jövőről. Ezek nagyon fontos dokumentumok, nem húsz év távlatában jelölik ki, hogyan
gondolkodunk az akkori időkről, hanem egy komoly lenyomatai az akkori kornak. Az 1994., 1998.
és 2002-es alakuló ülések jegyzőkönyvei tartalmazzák a polgármesteri székfoglalókat, amelyekben
igyekeztem visszatekinteni az előző négy évre és meghatározni a következő négy év legfontosabb
feladatait. Az önkormányzat 1990-2006. közötti tevékenységéről ad átfogó képet a közművelődési
feladat ellátásáról szóló jelentés. Az önkormányzat gazdasági programja (2007) és a Kék Óceán
Stratégia (2002-2016) is fontos adatokat tartalmaz a múltról és a jövőről.
Az elmúlt húsz évben 27 embert ért az a megtiszteltetés, hogy képviselőként dolgozzon a falu
problémáinak megoldásán és jövőjének formálásában. A falugyűlésen szeretném nekik
megköszönni a közösség nevében a tevékenységüket. Sajnos ketten már nincsenek köztünk, Arany
Lajos és dr. Niczky Gabriella, róluk is méltó módon szeretnénk a falugyűlésen megemlékezni. Aba
díszpolgárai és tiszteletbeli polgárai olyan személyek, akiket példaképül állíthatunk a közösség elé.
A falugyűlésen egy átfogó értékelést szeretnék adni, amely jó alapot biztosíthat az elmúlt húsz év
értelmes megvitatására.
Az elmúlt húsz évben jelentős eredményeket értünk el, a közösség bölcsességének, munkájának
köszönhetően. Külön köszönetemet szeretném kifejezni azon képviselőknek, akik az elmúlt húsz
évben segítették ezt a munkát. Nem volt könnyű húsz év, voltak mélypontok is. A képviselő-testület
jelenlegi tagjaiban megvolt a bölcsesség - a közösség támogatásától övezve - hogy ebből a nagyon
nehéz helyzetből is ki tudta vezetni a közösséget.
Németh László képviselő:
Abán a képviselők mindig tiszteletdíj nélkül végezték munkájukat, így volt ez az elmúlt négy évben
is, ezzel mintegy 60 millió Ft-ot hagytak az önkormányzat kasszájában.
Kossa Lajos polgármester:
Ez valóban így van, ami egy külön értéke az abai képviselő-testületeknek.
Szemerei Józsefné képviselő:
Szeretném megköszönni a bizalmat a falu közösségének, hogy 16 éven keresztül képviselő
lehettem. Büszke vagyok rá, hogy négy cikluson keresztül végezhettem ezt a munkát, 12 éven
keresztül a szociális bizottság elnökeként is tevékenykedtem. A jövőben kívülállóként is szívesen
segítem a képviselő-testület munkáját. Köszönöm szépen mindenkinek a bizalmát és szeretném
megköszönni a bodakajtoriaknak, hogy megtiszteltek azzal, hogy engem választottak a
Településrészi Önkormányzat vezetőjének.
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Csép Györgyné alpolgármester:
Húsz éven keresztül dolgoztam képviselőként, csodálatos volt ez az öt ciklus. 47 éve vagyok Abán,
ebből 40 évet dolgoztam az iskolában, 20 évet az önkormányzatnál. Büszke vagyok az Aba napok
létrehozására, a művészeti iskolára, óvodára, általános iskolára. Örülök, hogy részese voltam Aba
életében ennek a húsz évnek, remélem, hogy tovább erősödik a falu, az emberek egymás iránti
szeretete, összetartozása fogja előrevinni, találja meg a helyét mindenki a faluban, tegyen a maga
módján a faluért.
Mercsek György képviselő:
Az elmúlt húsz évben a képviselő-testület mindig a falu érdekét szolgálta, én tizenhat évig vettem
ebben részt. A nehézségek ellenére ma már bizakodó vagyok a jövő iránt. Felvetődött az a
lehetőség, hogy a Rákóczi út István tér sarkán egy parkot alakítsunk ki, ahol felsorolnánk az elmúlt
húsz év képviselő-testületi tagjait és hogy milyen összeget nem vett fel az elvégzett munkájáért.

12. Felelősség-Összhang-Harmónia, Szövetség a jövőért - Bizalom a jövőben
Abai Civilegyetem és az Életedért Lépj Szolgálat (ÉLSZ) - út a harmonikus
jövő megteremtése felé
Kossa Lajos polgármester:
Öt évvel ezelőtt indultunk el a részvételi demokrácia irányába, és bízom benne, hogy a következő
húsz évet ennek kiteljesedése jellemzi majd. A TÁMOP keretében a Stratégiakutató Intézet 100%os támogatást nyert a részvételi demokrácia kiszélesítésére.
A képviselő-testület 2010. március 11-én döntött Varga Gábor országgyűlési képviselővel történő
társadalmi szerződés megkötésére vonatkozóan. A Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesülete
szeptember 1-én megállapodást kötött a FIDESZ Fejér megyei választmányával, amelyben a
szerződő felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy az elkövetkezendő négy évben együttműködnek
és támogatják a társadalmi szerződések megkötésére, magisztrátusi intézmények létrehozására, a
helyi közösségi pénz megteremtésére, a helyi autonómiák megerősítésére, a civil szervezetek
megerősítésére, új típusú vidékfejlesztésre vonatkozó törekvéseket. Ezáltal a részvételi demokrácia
irányába nemcsak lokálisan, egyedül kell lépéseket tennünk, hanem egyre szélesebb körben
mutatkozik erre igény. Ezekkel a momentumokkal nagyon erőteljes támogatást kaphat ezen
kezdeményezésünk megvalósítása. A pályázaton túl is több Fejér megyei és azon kívüli település
önkormányzatának vezetése is megkeresett bennünket, hogy ezen modell bevezetésének lehetőségét
megvizsgálja saját közösségében.
A pályázat keretében október 23-án újraindul Abán a Civilegyetem és elindul egy új
kezdeményezés, az ÉLSZ. A két kezdeményezésről a falugyűlésen Varga Csaba fog részletes
tájékoztatást adni. Akik magisztrátusi tagként, civil képviselőként, utcaközösségi képviselőként
szeretnének a közösség munkájában részt venni, szeretném, ha részt vennének az előadásokon. A
Civilegyetem diplomát, tudást, tapasztalást ad, és megértik majd miről szól a magisztrátusi
kezdeményezés és az utcaközösség vezetői tevékenység.
Az ÉLSZ szakemberei tanácsokat, szaktudást adnak át az érdeklődőknek, ez a szolgálat ahhoz ad
segítséget, hogy megmutassa mindenki számára azt az utat, amely által egy egészségesebb,
derűsebb lelkület jöhet létre, ezáltal sok probléma megoldását magával hozva.
Aki az abai közösségnek segíteni szeretne, aki úgy gondolja, hogy az a jövőkét, amelyet a
képviselő-testület júniusban határozatban is megerősített, az ahhoz vezető utat segíteni szeretné,
akkor egy kis segítséget már akkor tesz, ha ezen rendezvényeken részt vesz.
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13. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete, illetve a Mátyásföldi
Lovasegylet támogatási kérelmét vitassa meg a képviselő-testület. Hagyomány, hogy a Mátyásföldi
Lovasegylet tagjai két évente végigjárják a Pákozd-Ozora útvonalat, és ezen emléktúra keretében
hajtunk fejet a 1848-as forradalom és szabadságharc dicső tettei előtt. Szeptember 28-án a
Kopjafánál tartunk megemlékezést, majd utána a Fórum mögött egy történelmi bemutatóra kerül
sor. A Világszövetség kéri, hogy az emléktúrát 55.000 Ft-tal támogassuk, illetve egy vacsorával,
szállással és a szerdai reggelivel járuljunk hozzá.
Kasó László képviselő:
Jól osztották el ezt az összeget? Az összköltséget és a tíz települést figyelembe véve, nem 65.000 Ft
lenne?
Kossa Lajos polgármester:
Tőlünk 55.000 Ft-ot kértek.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 55.000 Ft-tal támogatjuk a Mátyásföldi Lovasegyletet, illetve a keddi
elszállásolási és étkezési költségeket biztosítja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
139/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mátyásföldi
Lovasegylet részére a Pákozdtól-Ozoráig tartó emléktúra kapcsán 55.000,-Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt, továbbá a Lovasegylet tagjai részére az Abán való tartózkodásuk
idejére biztosítja az elszállásolási és étkezési költségeket.
Határidő: Azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A nyár elején kérelmet nyújtottunk be az Önkormányzati Minisztériumhoz a működésképtelen
önkormányzatok támogatására vonatkozóan. Múlt héten értesítettek, hogy 7,5 millió Ft-ban
részesült Aba.
A kerékpárút pályázatunkat az irányítóhatóság is jóváhagyta, ennek értelmében önkormányzatunk
144.636.505 Ft-os, 90%-os arányú támogatást nyert a Kossuth, Bethlen utcai kerékpárút, valamint a
Fehérvári úti kerékpárút egy szakaszának megépítésére. Az Önkormányzati Önerőalapnál a 10%-os
önrész további 50%-ára nyújthatunk be pályázatot.
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A norvég alap kapcsán a gimnázium épületére kiírt közbeszerzési eljárásunk valamennyi
dokumentumát átvizsgálva az irányító hatóság jóváhagyta azokat, így megtörténhetett az
eredményhirdetés.
Még a művészeti alapiskola közbeszerzési dokumentációjának átvizsgálása van folyamatban, de
remélhetőleg hamarosan ez is megtörténik, és ezzel a norvég alapos pályázat fejlesztései teljes
körűen elindulhatnak.
A szennyvízberuházás kapcsán is fontos fejlemények történtek. A nyár folyamán a szennyvíz
beruházás kivitelezése végre abba a stádiumába ért, hogy a hálózatokat átvette üzemeltetésre a
Fejérvíz Zrt, a házi bekötések elindultak. Sokan rá tudtak kötni, vannak még problémák. Elindult a
próbaüzem, 2009. október 15-én elindult a műszaki átadás-átvétel, a kivitelező folyamatosan
végezte a javításokat, de idén szeptember közepéig is csak addig jutottunk el, hogy a hálózat
továbbra sincs abban az állapotban, amely lehetővé tenné a műszaki átadás-átvétel lezárását.
Hiányoznak vagy problémák vannak a házi bekötésekkel, ezek hiánylistáját folyamatosan
eljuttattuk a kivitelezőnek. A kivitelező ezek kijavítását, ha nem is teljes erővel, de részben
elvégezte. A Swietelsky Kft. szeptember 3-i levelében arról tájékoztatta az érintetteket, hogy
tudomása szerint a műszaki átadás-átvételhez szükséges feltételeket biztosították, sikeresen lezárult
a próbaüzem, és 804 millió Ft lejárt követelésük van, felszólították a gesztor önkormányzatot, hogy
nyolc napon belül utalja át ezt az összeget.
Strábel József szeptember 20-án a műszaki ellenőröktől, illetve az üzemeltetőtől kapott írásbeli
részletes tájékoztatás alapján a műszaki átadás-átvételt sikertelennek nyilvánította, erről tájékoztatta
a kivitelezőt.
Soponya önkormányzata szintén megbízott egy ügyvédet és az ő egyetértésével az önkormányzat
jogi képviselője, dr. Hetzmann Albert ügyvéd úr tájékoztatta a kivitelezőt az átvétel
sikertelenségéről, és leszögeztük, hogy mivel ez a helyzet előállt, ezért megállapítható az is, hogy a
kivitelező 2009. szeptember 30-i nyilatkozata, amely arról tájékoztatott bennünket, hogy a hálózat a
műszaki átadás-átvétel megkezdéshez alkalmas állapotban van, ez sem állta meg a helyét.
A másik fontos pont, amelyről tájékoztattuk a kivitelezőt, hogy a vállalkozó egy éves késedelemben
van a teljesítéssel, tehát az utolsó befejezési határidő, amelyet szerződésmódosítással az
önkormányzatok is jóváhagytak, 2009. szeptember 30-i volt, tehát a vállalkozó közel egy éves
késésben van a teljesítéssel, megállapításra került, hogy az elvégzett munka rossz minőségű,
hiányosságok jellemzik. Ezen kívül volt a vállalkozónak egy szerződésmódosítási javaslata az
önkormányzatok felé, amely arról szólt volna, hogy bontsuk ketté a beruházást, amelyben a hálózat
kivitelezését, illetve az utak helyreállítását két szerződésben rögzítettük volna, erről is tájékoztattuk,
hogy a többi önkormányzat álláspontjával egyetértve ez sem szolgálja az önkormányzatok érdekét.
Továbbá, mivel a számlák műszaki tartalmának felülvizsgálata során megállapítást nyert, az I. ütem
7-es, 8-as, 9-es és pótmunka részszámlája, II. ütem 1-es, 2-es, 3-as rész számlája nem felelt meg a
szükséges alaki és formai feltételeknek, ezért visszaküldtük a kivitelőnek. Szükségesnek tartjuk a
számlák műszaki tartalmának teljes felülvizsgálatát, és természetesen partnerek vagyunk abban,
hogy a kivitelező a szükséges adatok megadásával, amennyiben partner ebben az elszámolást
elvégezzük. A Kossuth utcában a szennyvíz kivitelezés során felbontották az önkormányzat EU
támogatással elkészült útját, ezt teljes mértékben helyre kell állítaniuk, ezért a további számlák
kifizetését sem tudjuk teljesíteni, amíg ez el nem készül. Rögzítettük, hogy figyelemmel a
vállalkozó késedelmes teljesítése és a minőség tekintetében sem szerződésszerű teljesítésére a
megrendelő semmiféle fizetési késedelemben nincs. A teljes körű elszámolásra hívtuk fel a
vállalkozót.
Az érintett önkormányzatokhoz hónapokkal ezelőtt eljuttattam azokat a dokumentumokat, amelyek
alapján kértem, hogy az általuk megbízott műszaki ellenőr segítségével mérjék fel az elkészült
beruházás műszaki állapotát, a vállalkozó ajánlata alapján határozzák meg, hogy megítélésük
szerint milyen ellenértékre jogosult a kivitelező az elvégzett munka alapján, annak érdekében, hogy
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pontosan el tudjunk számolni a kivitelezővel. Mivel a kivitelező 2009. szeptember 30-ai teljesítési
határidőhöz képest késedelemben van, és a megkötött megállapodás szerint késedelmes teljesítés
esetén az önkormányzatot napi 10 millió Ft kötbér illeti meg, bejelentettük az igényünket a
kötbérre, ez szeptember 21-én 3 milliárd 555 millió Ft.
Ezzel párhuzamosan a bank felkérte az önkormányzatokat, hogy a banki hitelszerződéssel
kapcsolatban, azok fedezetével kapcsolatban, az önkormányzatok, a víziközmű társulatok a
szükséges pénzügyi konstrukciót mutassák be a bank számára. Jeleztük, hogy szeretnénk a bank
vezetőivel egyeztető tárgyalást lefolytatni. A tárgyaláson jeleztük, hogy az az állapot, ami az
aránytalan hitellehívásokból ered, rendezésre szorul minden további pénzügyi művelet megindítása
előtt. Stork Géza könyvvizsgáló elvégezte a pénzügyi felülvizsgálatot, amely szerint a négy
víziközmű társulat hitelei aránytalanul kerültek lehívásra, ennek köszönhetően elsősorban Aba és
Káloz között komoly aránytalanság keletkezett, Aba hitelkerete 95%-ban került lehívásra, míg
Kálozé csak 64%-ban, Abán 54 millió Ft maradt a hitelkeretből, Kálozon 260 millió Ft.
Sárkeresztúr esetében 10 milliós eltérés mutatkozik. A bank is elismerte ezt az aránytalanságot. A
tárgyaláson részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő úr is, aki kinyilvánította, hogy segíteni
szeretne a beruházás sikeres lezárásában. 80 millió Ft-ot nem tudtunk lehívni a címzett
támogatásból, a lehívás feltétele, hogy tiszta kép alakuljon ki minden szinten. Képviselő úr jelezte,
szeretné, ha a probléma megoldásához az első lépést a jelenlegi képviselő-testületek tennék meg,
nem lenne korrekt egy következő testületre hagyni.
Mivel többször felmerült, hogy Káloz nem bízik meg az általunk megbízott szakemberek által leírt
tényekben, ezért arra kértük a bank vezetőit, hogy a Stork Géza által kimutatott adatokat
ellenőrizzék le, ezt megtették, egyeznek a banki adatok a könyvvizsgáló által feltárt tényekkel.
Kérem a testületet, hogy határozatban járuljon hozzá, hogy a bank az aránytalan hitellehívásokat
szüntesse meg, és arányosan kerüljön mindenki számlájára az őt megillető hitel.
Amíg Aba aránytalanul magasan finanszírozta a beruházást, addig a műszaki tartalom tekintetében
egy fordított helyzet állt elő, komoly minőségi problémák vannak, Kálozon viszont 2007. év végén
készen volt a hálózat, és ma is ott a legproblémamentesebb a hálózat. A pénzek kifizetésének is a
műszaki tartalom teljesítése arányában kellett volna megtörténnie.
Két lehetőségünk van, jelenleg nem foglalkozunk azzal, hogy milyen volt a műszaki készültség a
hitellehívások időpontjában és csak az arányokat tesszük helyre, vagy kinyilvánítjuk, hogy ezt is
tegyük helyre, fogadjuk el azt, hogy a műszaki teljesítés Abán 10%-kal alacsonyabb volt, míg
Kálozon 10%-kal magasabb, a másik két településen pedig átlagos volt, és ennek megfelelően
történjen meg a hitelek rendezése.
Javaslom a képviselő-testületnek, nyilvánítsuk ki, hogy úgy ítéljük meg, hogy ez a 10%-os eltérés a
reális, de arra nincs időnk, hogy erről Kálozzal vitába bocsátkozzunk, tehát amennyiben Káloz
képviselő-testülete ettől elzárkózik, úgy hozzájárulunk ahhoz, hogy egyelőre a műszaki teljesítéstől
eltekintve arányosan kerüljenek vissza a pénzek a viziközmű társulatok számláira.
Olyan probléma is felmerülhet - Abán jó a rákötések, illetve a viziközmű társulati tagok aránya,
akik Lakástakarékpénztári szerződést kötöttek, amely szerződések és az azon keresztül érkező
állami támogatások nagyon fontos fedezete a felvett hiteleknek - hogy egy adott településen nincs
meg a fedezete a felvett hitelnek, jelentős mértékben meg kellene emelni az érdekeltségi
hozzájárulásokat. Kifejeztem azon segítő szándékunkat, ha ilyen segítségre szükség lenne, Aba
önkormányzata ettől nem zárkózik el, de pontosan meg kell határozni a segítség mértékét és a
visszafizetés formáját, idejét.
A Swietelsky Kft. vezetője jelezte, hogy egyeztetést tart szükségesnek, amit örömmel fogadtunk,
hiszen nem az a célunk, hogy bírósági per keretében bizonyítsuk igazunkat, bízunk abban, hogy
sikerül olyan megállapodást kötni, amely mindkét fél számára elfogadható.
Eddig Káloz elzárkózott a pénzügyek rendezése elől, a közös költségekhez sem járult hozzá, de
bízom abban, hogy a kálozi képviselő-testület hamarosan megteszi a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy Aba önkormányzata visszakapja az őt jogosan megillető pénzeket, és a
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gesztori megállapodásból az őt megillető költségeket.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a lehívott hitelekben mutatkozó aránytalanságokat
korrigálja a bank, álláspontja szerint a lehívások időpontjában Kálozon 10%-kal magasabb, Abán
10%-kal alacsonyabb volt az átlagosnál a műszaki teljesítés, kérjük, hogy az arányokat ennek
tekintetében állítsa helyre a bank. Abban az esetben, ha Káloz képviselő-testülete most ehhez nem
járul hozzá, akkor Aba képviselő-testülete műszaki teljesítéstől függetlenül kéri az arányok
helyreállítását azzal, hogy a későbbiek folyamán mindenképpen tisztázni kell a műszaki teljesítések
időbeni alakulását is. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
140/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban lehívott hitelekben mutatkozó aránytalanságokat
korrigálja a bank.
A Képviselő-testület álláspontja szerint a lehívások időpontjában Kálozon 10%-kal magasabb,
Abán 10%-kal alacsonyabb volt az átlagosnál a műszaki teljesítés, a Képviselő-testület kéri, hogy
az arányokat ennek tekintetében állítsa helyre a bank.
A Képviselő-testület fenntartja azon álláspontját, hogy abban az esetben, ha Káloz képviselőtestülete az aránytalanságok módosításához nem járul hozzá, akkor Aba képviselő-testülete műszaki
teljesítéstől függetlenül kéri az arányok helyreállítását azzal, hogy a későbbiek folyamán
mindenképpen tisztázni kívánja a műszaki teljesítések időbeni alakulását is.
Határidő: Azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Az Alba Airport Kft-vel és a Pro Omikron Kft-vel kötöttünk egy megállapodást, amely értelmében
határidőül szeptember 30-át adtuk meg a megállapodás megkötésére. A megállapodás tervezet
egyeztetése tulajdonosi szinten megtörtént, jelenleg az ügyvédek vizsgálják át. Október 20-ára
tolnánk ki a megállapodás megkötésének határidejét, hogy falugyűlésen tájékoztathassuk erről a
lakosságot és a véleményüket meghallgassuk.
Aki egyetért azzal, hogy október 20-ára módosítsuk a határidőt a megállapodás megkötésére,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
141/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alba Airport Kft.-vel
és a Pro Omikron Kft.-vel létrejövő együttműködési megállapodás megkötésének határidejére a
2010. október 20-i időpontot tűzi ki.
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Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Az építésügy munkatársát és külső megbízással egy műszaki szakértőt megkértem, hogy a település
valamennyi utcáját járja végig, készüljön egy tételes felmérés a szennyvízhálózat építése kapcsán
keletkezett problémákról az útjainkon. Az aszfaltos útjainkon is egyre több helyen süllyedések
látszanak, szükségesnek tartottam ezen állapot fényképpel történő rögzítését, másrészt a nem
aszfaltos utak esetében is jól látható, hogy szinte mindenhol megsüllyedt a szennyvízhálózat
nyomvonala. Ez egyrészt azt jelzi, hogy a kivitelező a sávos helyreállítást sem végezte el, másrészt
a megfelelő tömörítést sem végezte el. A kivitelező - hiába tájékoztatjuk a helyreállítás
szükségességéről - leállt ezekkel a munkálatokkal. Sok helyen nem lehet közlekedni az utcákban,
ideiglenes megoldásként kérem a testületet, hogy maximum 2 millió Ft-ot szavazzon meg
gréderezésre és ahol szükséges az utak kővel történő helyreállítására.
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület maximum 2 millió Ft-ot jóváhagy a belterületi utak
ideiglenes helyreállítására, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
142/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy maximum 2.000.000,-Ft,
azaz maximum kettőmillió forint összeget hagy jóvá el a belterületi utak, - gréderezéssel, és ahol a
szükséges kővel történő - ideiglenes helyreállítására.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatban a képviselő-testületnek szeptember 30-ig a
csatlakozási szándékát ki kell nyilvánítania. Kérem, hogy ezt tegyük meg, hogy az eddigi
gyakorlatnak megfelelően a jövőben is tudjuk támogatni a felsőfokú intézményekben tanuló abai
diákokat.
Aki egyetért azzal, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázathoz, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
143/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, csatlakozik a Bursa
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Dr. Barta Rita megbízási szerződését az OEP visszaküldte azzal, hogy az előterjesztésben szereplő
módosításokat a képviselő-testület hagyja jóvá.
Aki egyetért - az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően - a szerződés módosításával, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
144/2010. (IX. 27.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben
foglalt tartalommal módosítja az Aba Nagyközség Önkormányzata és a GIDA-BABÓ Egészségügyi
Bt. között létrejött „Megbízási szerződés háziorvosi tevékenység ellátására” vonatkozó
megállapodást.
(megbízási szerződés tervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Horváth István képviselő:
A 11. napirend kapcsán szeretném elmondani, hogy bizonyos fokig csalódást okozott az anyag, azt
hittem, ennél mélyebben belemegyünk az önkormányzat ügyeibe, gazdálkodásába, a jelenleg
kialakult helyzetébe. Remélem, ezt a falugyűlésen polgármester úr megteszi. Természetesen, én is
rendkívül büszke vagyok arra, és örömmel tölt el, amit az oktatás, kultúra, művelődés, egyesületi
élet területén elért a falu, és valóban nagyon nagy eredménynek tartom. A legnagyobb
hiányosságunk viszont, egy mondattal összefoglalva, a gazdasági élet területén jelentkező
nehézségekkel a mai napig nem tudtunk szembenézni a megfelelő módon és mértékben.
Változatlanul fenntartom azt a véleményemet, amely 2009. március 12-i testületi ülésen a
költségvetés elfogadásánál hangzott el - remélem, hogy a választások után sor kerül arra, hogy az
önkormányzat ezzel a problémával szembenéz. Nagyon nagy problémának tartom még az abai
demokrácia kérdését, úgy érzem, nagyon sok helyen, nagyon sokszor sérelmet szenvedett.
Polgármester úr kiosztott egy képviselői véleményt, amit a két másik abai fórumra, a civil fórumra
és Aba világára juttattam el, ahol röviden és a kiadott anyaggal kapcsolatban mondtam el
véleményemet. Nekem a legfájdalmasabb dolog az Abai Magisztrátus működése, amely
gyakorlatilag 2008. óta nem működik, a civil fórum októberben összehívta, de eredmény nélkül
mentünk haza, és ennek az eredménytelenségnek meggyőződésem, hogy a képviselő-testület, illetve
polgármester úr munkájának a hiányossága a fő oka. Nagy örömmel hallom, hogy ebben generális
változás várható és meggyőződésem, hogy ez az a terület, amitől a falu megújulása várható. Ha
valaki békétlenséget sejt abban, hogy egyesek, vagy az utóbbi időben nagyon sokan, véleményt
nyilvánítanak, remélem, hogy pontosan a demokráciában jelentkező vagy adódó hiányosságok miatt
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már nem így fog felmerülni a jövőben. Összességében én is örülök annak, hogy képviselő voltam, a
nagy gondokat úgy érzem, bizonyos fokig későn ismertem fel, illetve vannak olyan nagyobbrészt
objektív tényezők, amik nehézzé tették az önkormányzat helyzetét. Ezek nem minden esetben lettek
megfelelő módon megtárgyalva, ha erre sor kerül, mint volt képviselőnek meghallgatják a
véleményemet, természetesen el is fogom mondani, hogyan láttam, mit tettem, mi történt
megítélésem szerint.
Kívánom, hogy az új testület birkózzon meg a jelentkező feladatokkal, próbálja megőrizni az
eredményeket.
Kossa Lajos polgármester:
Az eddigi hagyományokat folytatva, nem maradt más hátra, minthogy az ülés végén egy apró
ajándékkal is megköszönjem képviselőtársaimnak az együtt töltött éveket.
Előtte még szeretném elmondani, hogy Horváth István a honlapra feltett véleményében
tevékenységemet negatív módon állítja be és természetesen nem igazak az ott szereplő állítások.
Eddig minden ciklus végén úgy álltunk fel az asztaltól, hogy elmondhattam, köszönöm
képviselőtársaimnak a négy évet, közösen lehettünk részesei komoly eredményeknek, köszönöm,
hogy közösségként állhatunk fel az asztaltól, jó érzéssel tekinthetünk vissza a négy évre. Sajnos
2008-ban volt egy olyan momentum, amely kettéosztotta képviselő-testület. A négy év legnagyobb
értékének tartom, hogy a mély szakadékot sikerült áthidalnunk, a véleménykülönbségek ellenére
sikerült megtalálnunk az összhangot. Sajnálom, hogy képviselőtársam, Horváth István
búcsúbeszédében és az általa nyilvánosságra hozott levelében egészen másról ír. Örülök, hogy az
elmúlt 1,5 óra benne is változtatott valamit, mert már kicsit közelebbinek érzem véleményét.
Ezen tanulságokat is magában hordozó négy év után jó szívvel adom át ezt az ajándékot, és kérem,
mindenki őrizze meg jó emlékezetében ezt az időszakot.
ifj. Gottlóz Tibor:
A Hit, tudás, összefogás szórólapon súlyos rágalmak értek engem. Szeretném megkérdezni a
képviselő-testületet, hogy amikor a határozatot elfogadták, tudtak-e arról, hogy a kampány
szóróanyagban engem súlyos vádak fognak érni? Külön-külön kérdezem őket, hogy tudtak-e erről?
dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Pontosítanád, hogy mire gondolsz?
Kossa Lajos polgármester:
Tibor, ha nem vetted volna észre, itt valami zajlik, ez már olyan fokú tiszteletlenség részedről....
Mondd el, mi a rágalom?
ifj. Gottlóz Tibor:
"Sajnos az elmúlt hónapokban néhányan mindent megtettek, megtesznek annak érdekében, hogy az
interneten keresztül lejárassák Abát, megroppantsák a közösség erejét és stabilitását, új
közszereplők jelentek meg, blackmouse2, külsős, adri, balazsyb, carbon79, Rajkó Joe, ifj. Gottlóz
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Tibor." Ebben a tájékoztatóban úgy vagyok feltüntetve, mint Aba lejáratója. Kérdezem a képviselőtestületet, tudtak-e arról, hogy ebben a tájékoztatóban ez meg fog jelenni?
Kossa Lajos polgármester:
Nem azt állítottam, hogy ti járatjátok le, hanem hogy néhányan, nem neveztem meg senkit, vessző
és megállapítottam, hogy új közszereplők jelentek meg Abán.
ifj. Gottlóz Tibor:
Akkor Kossa Lajos nem ért egyet azzal, hogy én nem járatom le Abát?
Kossa Lajos polgármester:
Ezt majd a választók eldöntik.
ifj. Gottlóz Tibor:
Tudtak-e arról a képviselők, hogy ez a pár kampányszlogen bekerül a határozatba?
dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ha arra vagy kíváncsi, hogy le lett-e egyeztetve a szövege, akkor legjobb tudomásom szerint nem.
Kossa Lajos polgármester:
Dehát nem is az van aláírva, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete, hanem Kossa Lajos
polgármester.
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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