Iktatószám: P-2702-21/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 14. napján tartott alakuló ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pőcze Ferenc, Pukliné Tündik
Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Mercsek György képviselő (korelnök):
Nagy tisztelettel köszöntöm Aba Nagyközség lakosságát, polgármester urat, képviselőtársaimat,
jegyző urat, Takácsné Szűcs Arankát, a Helyi Választási Bizottság elnökét és a bizottság tagjait.
Mint korelnök, nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy az alakuló ülést megnyissam és az
eskütételig levezessem.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Az alakuló ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. A képviselők eskütétele
2. A polgármester eskütétele
3. Alpolgármester-választás
4. Az alpolgármester eskütétele
5. A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
6. A polgármester fizetésének meghatározása
7. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.

1.-2. A képviselők és a polgármester eskütétele
Mercsek György képviselő (korelnök):
A 2010. október 3-i önkormányzati választásokon az abai választásra jogosultak 37,52%-a adta le
szavazatát. Az önkormányzati törvény előírja, hogy a választástól számított 15 napon belül alakuló
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ülést kell tartani, ahol a megválasztott polgármesternek és a képviselőknek esküt kell tenniük.
Felkérem Takácsné Szűcs Arankát, hogy ismertesse a választás eredményeit.
Takácsné Szűcs Aranka, a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Szeretettel köszöntöm a Választási Bizottság és a magam nevében a 2010. október 3-án megtartott
helyi önkormányzati választáson ismét bizalmat kapott polgármesterünket és az újonnan
megválasztott képviselő-testületet. Egy eddig nem tapasztalt, rendhagyó, negatív kampányokkal
lezajlott választási időszakon vagyunk túl. Aba Nagyközség polgárai azonban bölcsen döntöttek, a
két évtizede elkezdett eredményes munka folytatására szavaztak.
Tisztelt Polgármester Úr! Ismereteim szerint Önön kívül csak egy olyan polgármester van az
országban, aki hatodik ciklusát kezdheti meg. Ez önmagáért beszél és büszkeséggel tölt el
bennünket.
Tisztelt Képviselők! Az Önök személyében ismét olyan képviselőket választottak, akik már hosszú
ideje hivatástudattal, felelősséggel és elkötelezetten dolgoznak településünkért és a tapasztalatukat a
jövőre nézve is kamatoztathatják.
Szeretném tájékoztatni Önöket a helyi választás eredményeiről. Abán a választásra jogosultak
37,52%-a jelent meg a szavazáson. Polgármesterré a választáson induló három jelölt közül Kossa
Lajost választották meg, aki a szavazatok 79,85%-át, 1.058 szavazatot kapott.
A választáson induló 14 képviselőjelölt közül a következő hat személyt választották meg:
Bor József Dezső: 898 szavazattal,
Kasó László: 872 szavazattal,
Mercsek György: 460 szavazattal,
Pőcze Ferenc: 725 szavazattal,
Pukliné Tündik Tünde: 556 szavazattal,
Varga Istvánné: 677 szavazattal jutott be a Képviselő-testületbe.
Megkérek mindenkit, hogy az eskütétel idejére szíveskedjen felállni. Kérem a képviselőket,
mondják utánam az eskü szövegét.
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pőcze Ferenc, Pukliné Tündik Tünde, Varga
Istvánné képviselők az esküt letették.
Takácsné Szűcs Aranka, a Választási Bizottság elnöke:
Megkérem polgármester urat, hogy mondja utánam az eskü szövegét.
Kossa Lajos polgármester az esküt letette.
Mindenkinek eredményes munkát kívánok a továbbiakban és szeretném átadni a megbízóleveleket.
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Mercsek György képviselő (korelnök):
Gratulálok az újonnan megválasztott polgármester úrnak és képviselőtársaimnak. A szeptemberi
falugyűlésen polgármester úr az elmúlt húsz év eredményeiről és nehézségeiről egy nagyon átfogó
értékelést adott. Sok minden elhangzott az oktatásról, a kultúráról, a fejlődésről és az
elképzelésekről. Szeretnék köszönetet mondani Aba lakosságának, hogy továbbra is részt vehetek
ebben a munkában. Néha az előre nem látható külső körülmények miatt a jónak látszó döntéseink is
balul sülhetnek el, de a Képviselő-testület mindig igyekezett ésszerű, józan döntéseket hozni, és
továbbra is ezt fogjuk tenni. Ehhez kívánok sok erőt, jó egészséget, kitartást, nagy szorgalmat a
képviselő-testületnek.
Az ülés vezetését átadom polgármester úrnak.
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselő-társaimat, a Választási Bizottság elnökét,
jegyző urat, Varga Gábor országgyűlési képviselő urat, Hámory Ferencet, Aba Nagyközség
Díszpolgárát, a helyi közösségek vezetőit, volt képviselőtársainkat és valamennyi vendégünket!
Köszönetemet fejezem ki a Választási Bizottságnak, a Szavazatszámláló Bizottságoknak, jegyző
úrnak, a polgármesteri hivatal vezetőinek és munkatársainak a kampányidőszakban és a választások
napján kifejtett higgadt, nyugodt, eredményes, jogszerű munkájáért.
Az országos átlagtól eltérően Abán többen mentek el szavazni mint négy évvel ezelőtt és a
megválasztott polgármesterre és képviselőkre együttvéve szintén jóval több szavazatot adtak le.
Hálás köszönetemet szeretném kifejezni mindazon abai, bodakajtori és belsőbárándi embereknek,
akik egyértelműen letették voksukat az Abai Társadalmi Szerződés programjának folytatása mellett,
és szavazatukkal egyértelműen, nagy arányban támogatták azokat, akik a program végigvitelét
felvállalták. A bizalom és a felhatalmazás tehát nagy és egyértelmű. A körülöttünk születőben lévő
új világ egyre több jele érkezik meg hozzánk, amelyek az egyre növekvő lehetőségeinket mutatják
meg számunkra. Ezeknél csak egy dolog nagyobb, a felelősség.
Kérem képviselőtársaimat, hogy éljünk a nagy felhatalmazással, a kínálkozó lehetőségekkel, a
felelősségtől pedig ne ijedjünk meg, az elmúlt húsz év eredményei köteleznek bennünket.
Itt a tanácskozóteremben bennünket körülvevő képek remélem segíteni fogják képviselőtársaimat
abban, hogy élni tudjanak a kapott bizalommal és felhatalmazással. Az egyik festmény Buda
visszafoglalása c. kép egy kinagyított részlete, melyet Kulifay Gyula festett és Kulifay Margaret
asszony ajándékozott a faluközösség számára. Ez a festmény azt üzeni számunkra, hogy bár nekünk
Budát nem kellett visszafoglalnunk, de Abát visszafoglaltuk azzal, hogy visszaszereztük
önbecsülésünket és visszanyertük jövőbe vetett hitünket. A falon található egy nyilatkozat, amelyet
a képviselő-testület 2005. év elején, a magyarság egyik legsötétebb korszakának közepén fogadott
el, és amellyel hitet szerettünk volna önteni a magyarságba határainkon belül és túl. Ez a nyilatkozat
üzenje számunkra, hogy az eddigiekhez hasonlóan ápoljuk a Kárpát-medencei önkormányzati
testvér-települési kapcsolatainkat, merítsünk ezekből erőt és adjunk példát másoknak is. Emellett
található a falon az Abai Társadalmi Szerződéshez kapcsolódó eskü, melyet több mint 500 ember
tett 2005. március 14-én a Millenniumi Parkban. Ez kötelez bennünket, hogy az esküben foglaltak
szellemisége mentén tegyük a dolgunkat, hogy elérjük az Abai Társadalmi Szerződés csodálatos
célkitűzéseit. A negyedik kép az ebergötzen-holzerodei barátságot méltatja, üzenete, hogy továbbra
is ápoljuk, erősítsük európai kapcsolatainkat. Két új tábla került fel a falra a mai napon, az egyik az
elmúlt húsz év 27 képviselőjének nevét tartalmazza, az ő tevékenységük kötelez bennünket, hogy
továbbvigyük mindazt, amit elkezdtünk. Az elmúlt húsz évben sikerült a képviseleti demokráciát
kiteljesítenünk, üzenje számunkra a tábla, hogy a részvételi demokrácia húsz éve is ugyanilyen
sikeres legyen. Az utolsó tábla a Hit, tudás, összefogás táblája, mely méltó emléket állít a
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faluközösség eredményeinek és hirdeti, hogy a "szavaknak és gondolatoknak teremtő ereje van".
A következő négy év történelmi időszak lesz, hiszen nekünk kell lerakni a következő húsz év
alapjait. Ahhoz, hogy ez a munka sikeres lehessen, tudnunk kell, hogy természetesen a szavaknak,
gondolatoknak teremtő ereje van, de önmagában nincs kezdet és vég, csak tettek vannak. A tetteink
határozzák meg, hogy az elkövetkezendő négy év sikeres lesz-e, és le tudjuk-e tenni a részvételi
demokrácia alapjait. Nemcsak a képviselő-testület tetteire lesz ehhez szükség, hanem az egész
faluközösségére. Egy olyan programot fogunk útjára indítani, amely lehetővé teszi majd, hogy a
faluközösségért felajánlott tetteket - akár egyes emberek esetében, akár a közösségek szintjén lebontjuk hetekre, hónapokra, abban bízva, hogy ezáltal minél több ember tud hozzájárulni
nagyszerű cselekedetekhez. Hiszek abban, hogy aki tetteivel is hozzájárul közös elképzelésünk
megvalósításához, annak olyan örömben lesz része, amely építi lelkét és segíti őt a mindennapi
küzdelmekben.
Egy kaput kinyitottunk a képviseleti demokráciából a részvételi demokrácia irányában. Ez az út
csak akkor lesz sikeres, ha nemcsak az esküben tett vállalásunkat tartjuk be - amely arról szól, hogy
az Alkotmány, a törvények, a jogszabályok, a helyi rendeletek előírásait betartjuk - hanem betartjuk
azokat a láthatatlan törvényeket is, amelyek meghatározzák emberi kapcsolatainkat, a
faluközösséget és az élet minőségét. A Szellem 12 törvényét szeretném átnyújtani
képviselőtársaimnak, néhány gondolat kíséretében.
"A Szellem Törvényei megtalálhatók szívünkben, valamint minden vallás, kultúra és morális
rendszer szívében. A Szellem Törvényei az univerzum eredendő rendjére és intelligenciájára
mutatnak rá. Túlmutatnak az elméleteken, szokásokon és hiteken. Minden emberi erkölcsiség
alapját képezik. Folyamatosan, mint a bolygók mozgása, érvényesek nemcsak a természet
működésére, de a létezés minden részletére is. Keresztül tudnak vezetni bennünket életünk gázlói és
zátonyai között, ahogy a csillagok és az iránytű vezérelték útjukon a régmúlt tengerészeit. Bizonyos
törvények különösen nagy fontossággal bírnak az emberi élet gyakorlati eseményeivel
kapcsolatban. A vallási könyvek és tanítások érintik is ezeket a nagy igazságokat - ezeket az
egyszerű és erőteljes alapelveket a belső béke megtalálásához egy bonyolult világban. Akik követik
ezeket a törvényeket, virágoznak és beteljesülést találnak; akik megtagadják őket vagy ellenállnak
nekik, olyan következményekkel szembesülnek, amelyek tanítják őket ébredésük útján.
Az általunk most átadott 12 törvény (az egyensúly, a választási lehetőségek, a folyamat, a jelenlét,
az irgalom, a hit, az elvárás, az önazonosság, a cselekvés, a körforgás, az önfeladás és az egység
törvénye) jelenti a mi hozzájárulásunkat egy most születő világhoz, amely inkább az
együttműködésen, mint a versengésen, az emberi szellem és a lélek megerősítésén, semmint a
kétségeken és kételyeken alapszik, és azon a meggyőződésen, hogy az egész faluközösség
összekapcsolódik. Célunk, hogy megérintsünk annyi életet, ahányat csak lehet egy jobb világ
reményének üzenetével."
Kívánom, hogy minél több emberi lelket, életet tudjunk megérinteni egy jobb világ reményének
üzenetével, tudjunk ezen szellemi törvények mentén dolgozni a következő négy évben és akkor a
fejlődés és a közösség virágzása lesz jellemző.
Köszönöm mindenkinek, hogy e felemelő pillanatokban együtt lehetünk, együtt örülnek velünk,
kívánom, hogy ne csak a sikerekben, ünnepeken, hanem a nehéz pillanatokban is találjuk meg
egymás kezét, a közös pontokat és belső békével segítsük elő faluközösségünk fejlődését.
Testvértelepüléseink vezetői telefonon gratuláltak a megválasztott képviselőknek és
polgármesternek, illetve Szamosújvár polgármestere és alpolgármestere levelet is eljuttatott
hozzánk, melyet szeretnék felolvasni. "Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A
választási eredményeket nézve örömmel állapítottuk meg, hogy remekül szerepelt az idei
önkormányzati választásokon és kiváló eredményt ért el. Ez a tény minősíti azt az eddigi
fáradhatatlan munkáját, amelyet kifejtett a köz érdekében, ezért gratulálunk Önnek. Örömünkre
szolgál az is, hogy az újonnan megválasztott testületben felleljük régi jó ismerőseink nevét. Kérjük,
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adja át nekik is gratulációnkat, ugyanakkor gratulálunk az esetlegesen újonnan megválasztottaknak
is. Reméljük, hogy ebben az elkövetkező ciklusban is a településeink közti baráti kapcsolat és
együttműködés ugyanolyan zökkenőmentes lesz, mint amilyen volt eddig. Kívánunk Önnek és az
újonnan megválasztott képviselő-testületnek jó munkát, adja Isten, hogy tudják véghezvinni a
következő ciklusban mindazt, amit elterveztek, amit megígértek választóiknak."
Varga Gábor országgyűlési képviselőnk szeretné értékelni a választások eredményét és köszönteni a
megválasztott testületet.
Varga Gábor országgyűlési képviselő:
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, tisztelt meghívottak és megjelentek!
Nehéz helyzetben vagyok, hogy polgármester úr szavai után kell néhány szót szólnom. Többen
megróttak már, hogy a képviseleti demokrácia csökkentéséhez én is hozzájárultam, hiszen
megszavaztam a Parlamentben a képviselők számának csökkentését. Más képviselő-testületek
néhány megrovó szavai után szerettem volna elmagyarázni, hogy a képviselők számának
csökkentése nem jár a demokrácia olyan fokú csökkenésével, amelyet deficitként kellene
értékelnünk. Itt egy olyan társadalmi modell van kibontakozóban - a részvételi demokrácia amelyet Aba elsőként bevezetve, úttörő szerepet felvállalva olyan lehetőséget mutat a következő
időszakra, amely mindannyiunk számára példa lehet. A Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület
szövetséget kötött a Fidesz-KDNP Fejér Megyei Választmányával és az eddigi modellt az eddigi és
új tapasztalatokkal kiegészítve szeretnénk akár az egész választókerületre kiterjeszteni.
Talán szokatlan, hogy országgyűlési képviselő van jelen a mai ülésen, de jelenlétemmel szeretném
kifejezni, hogy választókerületemmel szorosan együttműködöm, és mindazt a segítségnyújtást amelyet eddig is megtettem a településeknek - most már a régi-új polgármesterrel folytathatom.
Szeretnék polgármester úrnak jó közös munkát kívánni, elmondhatom, kevés olyan polgármester
van választókörzetemben, aki ilyen ambiciózus és tervekkel teli, mint Aba polgármestere.
A képviselő-testületnek pedig kívánom, hogy jó egészségben, jó kedélyűen, bölcs döntéseket
hozzon annak érdekében, hogy Aba nagyközségből az elkövetkező időszakban majd Aba város
legyen.

3. Alpolgármester-választás
Kossa Lajos polgármester:
A törvény értelmében az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot és a képviselőtestület titkos szavazással dönt. A jelenleg hatályos SZMSZ-ünkben két alpolgármesteri tisztség
szerepel, én egy személyre teszek ma javaslatot és javaslom, hogy eszerint módosítsuk az SZMSZ-t.
Az előző ciklusban az alpolgármesteri tisztséget Csép Györgyné és Pőcze Ferenc látták el. Csép
Györgyné nyolc évig volt alpolgármester, és húsz évig önkormányzati képviselő. Végigdolgozta ezt
az eredményekben, küzdelmekben gazdag húsz évet Aba életében, javaslom, hogy szüntessük meg
az ő alpolgármesteri tisztségét, hogy munkájának örök mementót állítsunk.
A személyi javaslatom dr. Pőcze Ferenc, szeretném, ha ő segítené továbbra is munkámat. Ő 2008.
nyara óta töltötte be az alpolgármesteri tisztséget, egy nagyon nehéz időszakban vállalta el a
feladatot. Munkájával hozzájárult, hogy a nehéz helyzetből kijutottunk, az elmúlt két év
bizonyította, hogy jól tudunk együtt dolgozni, szakmai tapasztalatával, tudásával segíteni tud a
fejlesztési elképzeléseink megvalósításában.
Megkérdezem dr. Pőcze Ferencet, vállalja-e a tisztséget?
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dr. Pőcze Ferenc képviselő:
Köszönettel elvállalom, és amennyiben bizalmat szavaz a képviselő-testület, továbbra is segíteni
fogom polgármester úr, a hivatal és a képviselő-testület munkáját, egyben bejelentem személyes
érintettségemet a szavazással kapcsolatban.
Nagy András Botond jegyző:
Az alpolgármestert az önkormányzati törvény szerinti titkos szavazással kell megválasztani, ezért
létre kell hozni a szavazás lebonyolítására egy szavazatszámláló bizottságot. Elkészítettük a
szavazás lebonyolításához szükséges urnát, a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló
bizottság ezt meg fogja tekinteni, ezt követően le fogja zárni. Készítettünk szavazólapokat, amelyen
az alpolgármester-jelölt neve szerepel. A név mellett egy-egy karika van, amelybe két egymást
metsző vonalat kell elhelyezni aszerint, hogy igennel vagy nemmel szavaznak a jelöltre. A szavazást
követően a szavazatszámláló bizottság a szavazatokat összeszámolja és eredményt hirdet. Dr. Pőcze
Ferenccel előzetesen egyeztettünk és hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen történjen meg a
megválasztása. Javaslom a testület részére a három tagú szavazatszámláló bizottság elnökének
Kasó Lászlót, tagjainak Varga Istvánnét és Pukliné Tündik Tündét.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
145/2010. (X. 14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság elnökének Kasó Lászlót,
tagjainak Varga Istvánnét és Pukliné Tündik Tündét választja meg.
Nagy András Botond jegyző:
Mivel dr. Pőcze Ferenc a szavazásban érintett, ezért őt a szavazásból, személyes érintettségére való
tekintettel, ki kell zárni.
Kossa Lajos polgármester:
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:
146/2010. (X. 14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alpolgármester megválasztásával
kapcsolatos döntéshozatalból dr. Pőcze Ferenc képviselőt – saját kérésére- kizárja.
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Kossa Lajos polgármester:
A szavazás idejére 10 perc szünetet rendelek el.
A szavazás megtörtént.
Kasó László képviselő:
Tájékoztatom önöket, hogy a szavazás megtörtént, rendellenességet nem tapasztaltunk. Hat fő volt
jogosult, hogy az alpolgármester személyére javaslatot tegyen. Az urna felbontásakor hat érvényes
szavazatot találtunk, mind a hat igen szavazat volt.
Dr. Pőcze Ferenc hat szavazattal Aba Nagyközség alpolgármestere lett. Köszöntöm és gratulálok!
147/2010. (X. 14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete dr. Pőcze Ferenc képviselőt
megválasztotta.
(titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyv mellékletként csatolva)

alpolgármesternek

4. Az alpolgármester eskütétele
Kossa Lajos polgármester:
Megkérem alpolgármester urat, hogy tegye le esküjét.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester az esküt letette.

5. A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
Kossa Lajos polgármester:
A következő négy évben a 12 tagú testület helyett 7 tag fogja ellátni a feladatokat, ezért új bizottsági
struktúrát kell kialakítanunk. A törvény szerint a bizottsági többséget a választott képviselőknek kell
alkotnia, ezért szűkült a külső tagok bevonásának lehetősége is. A jelenlegi testületi létszám azt
teszi lehetővé, hogy egy-egy bizottság három taggal működjön, de javaslom, hogy tanácskozási
joggal további külsős tagokat hívjunk meg, mert úgy gondolom, nem a szavazati jog a lényeg,
hanem, hogy minél több ember a tapasztalatát, tudását átadhassa a testületnek a bizottsági munkán
keresztül. A következő ülésre ki fogjuk dolgozni az új bizottsági struktúrát, személyi javaslatokat is
teszünk. Kérem, hogy a tanácskozási joggal felkértek is teljes értékűnek tekintsék részvételüket,
ugyanúgy számítunk a munkájukra, véleményükre.
A képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnökének Mercsek Györgyöt, tagjainak a képviselők
közül Bor József Dezsőt, külsősként Bódás Jánost javaslom. Bódás János 1990-94. között képviselő
és a Pénzügyi Bizottság elnöke volt, azóta pedig folyamatosan a bizottság külső tagja. Egyeztettünk,
örömmel vállalta a tisztséget. A jelöltek hozzájárultak, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk a
megválasztásukkal kapcsolatos napirendet.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke Mercsek György, tagjai Bor József Dezső és
Bódás János legyenek, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
148/2010. (X.14.)
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének Mercsek
György képviselőt, tagjainak Bor József Dezső képviselőt, valamint Bódás Jánost választja meg.

6. A polgármester fizetésének meghatározása
Kossa Lajos polgármester:
A személyes érintettség okán kérem a testületet, hogy a szavazásból zárjon ki. Aki ezzel egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
149/2010. (X.14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgármester illetményének
megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból Kossa Lajos polgármestert – saját kérésére- kizárja.
( A Pénzügyi Bizottság javaslat kidolgozására visszavonult)
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A polgármester fizetésének meghatározásánál a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről,
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi törvényben foglaltak szerint kell
eljárni, az önkormányzat által meghatározott illetményalap figyelembe vételével, ami jelenleg
40.000 Ft. A törvényben a lakosság száma szerint szorzószámokat határoznak meg, ez Aba esetében
11-12,5. Mivel Aba egyben körzetközpont is, így a szorzószám 13,5-re emelkedik, melyet már az
előző testület elfogadott.
A Pénzügyi Bizottság továbbra is bruttó 540.000 Ft illetmény meghatározását javasolja és 30%
költségtérítést.
A törvény kimondja, hogy a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően
megállapított összege a választást megelőző polgármester illetménye, tiszteletdíja összegénél kivéve a polgármester tiszteletdíjára vonatkozó írásbeli kérés esetén - nem lehet kevesebb.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek az összeg elfogadását.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
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Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a polgármester fizetését bruttó 540.000 Ft-ban,
költségtérítését pedig a bruttó illetmény 30%-ában határozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő
határozatot hozta:
150/2010. (X. 14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Kossa Lajos polgármester illetményét 2010. október 04.
napjától havi bruttó 540.000,-Ft összegben határozza meg. A polgármester költségtérítésének
összegét 2010. október 04. napjától illetménye bruttó 30%-os összegében határozza meg.

7. Bejelentések
Csép Györgyné:
Köszönöm a megtisztelő címet és bizalmat. Remélem, hogy lesz még erőm a faluért dolgozni és jót
cselekedni. Mindannyiuknak kívánok sikerekben gazdag éveket, erőt, egészséget.
Kossa Lajos polgármester:
A gimnázium építésére vonatkozó vállalkozói szerződést hétfőn fogjuk aláírni, így a jövő héten
megkezdődhetnek a munkák.
A Sárvíz Művészeti Alapiskola tekintetében pedig várjuk az irányítóhatóság véleményét,
reményeink szerint hamarosan megtörténik az eredményhirdetés. Ahhoz, hogy a kivitelezési
munkák ezen projektek esetében is elindulhassanak, felelős műszaki ellenőrt kell megbíznia a
Képviselő-testületnek. A norvég alapos pályázat harmadik fejlesztési elemeként a Szent István
király téri iskolaépület bővítése kapcsán a Zening Kft.-t bíztuk meg, képviselője Kranohánszky
Péter. Kérem, hogy e két munka kapcsán is őt bízzuk meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával.
Az iskola esetében a megbízási díja 1.000.000 Ft+áfa volt. A vállalási díj a művészeti alapiskola
esetében 800.000 Ft+áfa, a taniskola esetében 450.000 Ft+áfa. Kérem a testületet, fogadja el a
javaslatot és bízza meg a céget a feladat ellátásával.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a művészeti alapiskola építési munkáinak műszaki
ellenőri feladataival a Zening Kft.-t bízza meg - az előzőekben megkötött megbízási szerződésnek
megfelelő tartalommal- 800.000 Ft+áfa ellenérték fejében, a gimnáziumi beruházás esetében pedig
450.000 Ft+áfa ellenértékért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
151/2010. (X. 14.) számú
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Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízási szerződést köt a Zening Kft.-vel
(1015 Budapest, Csalogány u. 40. V/3.) :
A Sárvíz Művészeti Alapiskola építési munkáinak műszaki ellenőri feladataira 800.000,-Ft.
+ 200.000 Áfa azaz összesen bruttó 1.000.000,-Ft. ellenérték fejében, valamint
az Abai Gimnázium és Kollégium építési munkáinak műszaki ellenőri feladataira,
450.000, Ft. +112.500,- Áfa, azaz összesen bruttó 562.500,- Ft. ellenérték fejében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Kossa Lajos polgármester:
A Maya Trió megkereste a képviselő-testületet, hogy szeretnének jótékonysági operett gálát
szervezni a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak javára 2010. október 30-án 18.00 órakor a Kultúr
Közösségi Házban. Természetesen fellépési díjat és útiköltség-térítést nem kérnek, 34 operett
slágert adnak elő a két órás előadáson. A gálához nekünk a Közösségi Ház színháztermét és a
hangosítást kellene biztosítanunk, meg kell állapítanunk a jegyek árát, az adományokat pedig
eljuttatni a károsultaknak.
Javaslom, hogy 1.000 Ft legyen a jegy ára, amely nem túl megterhelő, viszont teltház esetén
komoly összeggel járulhatunk hozzá az áldozatok megsegítéséhez.
Kasó László képviselő:
Két nappal ezelőtt az iskolában a Diákönkormányzattal közösen elkezdtünk gyűjteni a kolontári és
devecseri iskolások számára eszközöket, felszereléseket. Kérem Aba lakosságát és a hétfői
iskolaszéki ülésen kérem majd a szülőket is, hogy támogassák kezdeményezésünket.
Farkas Károly:
Először is szeretnék gratulálni polgármester úrnak és a képviselő-testületnek megválasztásukhoz.
Az ABA-BÉSZ Mezőgazdasági Szövetkezet tagonként 5.000 Ft-ot ajánlott fel a károsultak
megsegítésére. Múlt héten Kolontár polgármesterével egyeztetve számlájukra átutaltunk mintegy
300.000 Ft-ot. Örülök, hogy van ilyen jótékonysági kezdeményezés a faluban, bátorítom önöket,
hogy minél többen vegyünk részt rajta, hogy minél több pénzt tudjunk összegyűjteni.
Kossa Lajos polgármester:
Örülök, hogy több közösség is kiveszi részét a segítségnyújtásból, ez is jelzi a közösség erejét.
Köszönöm a szövetkezet felajánlását, az iskola kezdeményezését, láttam, hogy a Jobb Otthon
Alapítvány is gyűjtést indított, Soponya Önkormányzata pedig felhívást juttatott el valamennyi
magyarországi önkormányzathoz az összefogásukat szorgalmazva.
Surányi László, az MSZP helyi elnöke:
Szeretném köszönteni a régi-új képviselő-testületet és polgármester urat. A feladatok adottak, sok új
nincs, a terveket hozzák az előző ciklusból. Ha csak ezeket próbálják megvalósítani, akkor is
rengeteg a tennivaló. Ehhez kívánok állhatatosságot, sikereket, eredményeket.
A károsultak megsegítésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az MSZP tagjai egyénileg is
tettek már felajánlásokat, a jótékonysági est szervezőmunkáját elősegítjük azzal, hogy igyekszünk
minél több embert megszólítani, hogy vegyenek részt és támogassák a rendezvényt.
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Kossa Lajos polgármester:
Köszönjük, és kérek mindenkit, hogy a teltház érdekében vegyenek részt a gálán.
Örömmel fogadjuk a Maya Trió kezdeményezését, mindenben támogatjuk az est megrendezését, a
jegyek árát javaslom 1.000 Ft-ban meghatározni. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
151/2/2010. (X. 14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a - Maya Trió és Aba Nagyközség
Önkormányzata összefogásában - 2010. október 30-án, az abai „Kultúr” Közösségi Házban
megrendezésre kerülő Jótékonysági Operettgála belépő jegyének díját 1000 forintban határozza
meg, valamint a belépődíjakból befolyt összeget a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak javára
ajánlja fel.
Kossa Lajos polgármester:
Tájékoztatom önöket, hogy holnap Ebergötzenből és Holzerodeból vendégek érkeznek hozzánk, az
ifjúsági focicsapat és néhány régi jó barátunk, összesen mintegy negyvenen. Szombaton 11.00
órától az ifjúsági csapatuk a Sportszerető Öregfiúk csapatával játszik mérkőzést, ezt követően
szüreti felvonulás lesz, este a fúvószenekar koncertezik, filmvetítés lesz az elmúlt húsz évről, majd
szüreti bállal zárjuk a napot.
Willi Behrenek szeretnénk megköszönni az elmúlt tizenöt évben testvér-települési kapcsolat
ápolásában kifejtett nagyszerű tevékenységét. 15 évvel ezelőtt járt először Willi Vollbrechttel együtt
Abán, majd a viszontlátogatás után döntöttük el, hogy testvér-települési szerződést kötünk. Erről a
jubileumról szeretnénk szombaton megemlékezni az ünnepi fúvóskoncerttel és még néhány
meglepetéssel. Ha tehetik, minél többen jöjjenek el és töltsünk el egy szép estét német barátainkkal.
2010. október 23-án 14.00 órakor indul újra Abán a Civilegyetem. Nagyon sokan kaptak erről
értesítést és részletes programot. Mindenkit arra bíztatok, hogy vegyen részt a beszélgetéseken,
előadásokon. Ezt megelőzően hagyományosan 10.00 órakor tartjuk az 1956-os forradalom és
szabadságharcra emlékező ünnepségünket.
Köszönöm vendégeinknek, hogy ezen ünnepi alkalomból megtiszteltek bennünket, köszönjük a jó
kívánságokat, igyekszünk eleget tenni és megfelelni, képviselőtársaimnak pedig a hétköznapokban
is a mai naphoz hasonló emelkedett testületi üléseket és bölcs döntéseket kívánok!
Ezen gondolatok jegyében a mai ünnepi alakuló ülésünket bezárom.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

11

