Iktatószám: P-450-9/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. március 16. napján tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde,
Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van. A
napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
3. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének jóváhagyása
4. Döntés a kistérségi központi orvosi ügyelet támogatásának 2011. évi mértékéről
5. Testvértelepülési kapcsolat kezdeményezése a törökországi Ipsala városával
6. A 63-as sz. főút melletti kerékpárút tervezési ajánlatának jóváhagyása
7. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.

1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Nagy András Botond jegyző:
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát szükséges volt felülvizsgálni a 2011.
január 1-ével hatályba lépő törvény- és kormányrendelet-módosítások miatt. Több helyen
adminisztratív jellegű változtatásokat hajtottunk végre, az aljegyzői tisztséget kivettük a
szabályzatból, a közbeszerzési bíráló bizottság pedig bekerült. A rendelettervezet a január 1től hatályos jogszabályszerkesztésről szóló igazságügyi és rendészeti miniszter rendelete
alapján került megszövegezésre.
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Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a SZMSZ módosítását és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Javaslom, hogy az új SZMSZ-szel összhangban a közbeszerzési szabályzatot is módosítsuk,
kerüljenek törlésre a megszűnő, illetve átvezetésre az új néven létrejövő bizottságok.
Kossa Lajos polgármester:
Megkérjük jegyző urat, hogy a következő ülésre készítse elő a közbeszerzési szabályzat
módosítását.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2011. (III. 16.) önkormányzati
Rendelet
Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.
(V. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Kossa Lajos polgármester:
Jegyző úrral egyeztetve javasoljuk, hogy alpolgármester úr állandó segítséget nyújtson a
polgármester által meghatározott feladatok ellátásában, ezzel összefüggésben tiszteletdíj
ellenében lássa el tevékenységét 2011. március 17-től.
Nagy András Botond jegyző:
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4 § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő2

testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kettőezer illetve annál több lakosú
településen tiszteletdíjat állapít meg.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja nem lehet nagyobb az illetményalap 6,5-ös
szorzójától (ez jelenleg: 260.000,-Ft.). A 18. § szerint a költségtérítés 10-20%-os mértékű lehet.
Abán jelenleg 40.000 Ft az illetményalap, az előterjesztésben szereplő szorzószámokkal kalkulált
összeggel számolhatunk a tiszteletdíj esetében, a költségtérítés pedig ennek 10-20% közötti
összege lehet.
Kossa Lajos polgármester:
Tehát alpolgármester úr tiszteletdíját havi bruttó 260.000 Ft-ban, a költségtérítését pedig 20%-os
mértékben, 52.000 Ft-ban javasoljuk meghatározni.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Polgármester úr és jegyző úr által elmondottak alapján a bizottság elfogadásra javasolja az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékét.
Más kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a döntésből kizárjuk dr. Pőcze Ferencet, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
22/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és
és költségátalányának megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból dr. Pőcze Ferenc
képviselőt – saját kérésére- kizárja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, mely szerint dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
tiszteletdíját 2011. március 17-i hatállyal havi bruttó 260.000 Ft díjban, költségátalányát
52.000 Ft-ban, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
23/2010. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának, illetve
költségátalányának megállapítása tárgyában az alábbi döntést hozta:
Aba Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
tiszteletdíját 2011. március 17-i hatállyal 260.000,-Ft.-ban állapítja meg,
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költségátalányát ugyanezen időponttól kezdődően tiszteletdíjának 20 %-os mértékében
52.000,-Ft.-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző

3. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének
jóváhagyása
Borza Anita pénzügyi osztályvezető:
Az előterjesztésben leírtak közül szeretnék néhány dolgot kiemelni. A költségvetési
rendelettervezetet a költségvetési törvénynek megfelelően, azzal összhangban állítottuk össze.
Idén is megmaradt a társulási normatíva, ezért célszerű és indokolt az intézményeket továbbra
is társulási formában működtetni. Az intézmények költségvetéséről az intézményvezetőkkel
egyeztettünk, ennek megfelelően készítettük el a rájuk vonatkozó bevételi és kiadási
számokat. A működési kiadásokat tekintve csak a legszükségesebbeket terveztük meg, csak a
kötelező átsorolásokból eredő béremeléssel terveztünk. A Hétszínvirág Óvoda költségvetése a
soponyai önkormányzat költségvetésében szerepel, a mi költségvetésünkben a kiadások azon
részéhez való hozzájárulás szerepel, amelyeket a központi támogatás nem fedezi.
A pályázatokat tekintve a kompetencia alapú oktatás pályázat befejeződött, a
könyvtárfejlesztési, felnőttképzési és a pedagógus továbbképzésre elnyert pályázat tovább
folytatódik, a laptop pályázat pénzügyi elszámolásának egy része erre az évre húzódik át.
A beruházások tekintetében fontos kiemelni a Norvég pályázat keretében megvalósuló
fejlesztéseket, amelyek április 30-ig befejeződnek, a pénzügyi elszámolás várhatóan az év
második felében megtörténik.
A költségvetés összeállításakor a kötelező feladok ellátásának fontosságára, a likviditás
biztosítására és a hatékony gazdálkodás megvalósítására törekedtünk.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője:
A művészeti iskola pályázatot nyert 40 millió Ft értékben szabadidős tevékenységekre, amely
lehetőséget biztosít szakmai táborok, szakmai képzések, kirándulások, táncházak
szervezésére.
Kossa Lajos polgármester:
Mivel szeptemberben indul el a program, így az idei költségvetést csak részben érinti, de
amint megérkezik a végleges szerződés, bekerül az idei költségvetésbe.
Ezt a pályázatot a művészeti alapiskola az abai óvodával és iskolával, valamint a soponyai
óvodával és iskolával közösen nyújtotta be, velük együttműködve valósulhatna meg a
komplex program.
A költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzata 2.580.673.000 Ft, a jelenleg fennálló 250
millió Ft-os likvid hitel és a 28.665.000 Ft munkabér hitelünk meghosszabbítására van
szükség a likviditás fenntartásához. Szeretnénk pályázni az Önkormányzati Minisztérium által
nyújtott lehetőségre, amely az önkormányzatok működéséből eredő finanszírozási problémák
kezelésére szolgál. Ha a pályázat bármilyen mértékben eredményes lesz, javítani fogja a
költségvetésünk pozícióját, ugyanis jelenleg a hitel egész évi kamataival számoltunk.
A Norvég alapú pályázat kapcsán örömteli, hogy sikerült bővíteni az általános iskola központi
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épületét, hamarosan átadásra kerül a művészeti alapiskola bővített épülete és a gimnázium
épülete is, de a következő fűtési szezonban ezek komoly működési költségtöbbletet jelentenek
majd. Az iskola épületek és a Kultúr Közösségi Ház vonatkozásában az energiafelhasználás
racionalizálására KEOP pályázatokat készítünk elő és nyújtunk be március 31-ig, amely
nyílászáró cserét, külső hőszigetelést és gázfűtésről megújuló energiaforrásra átállást
jelenthet. Tehát sikeres pályázat esetén a működési kiadásaink csökkenni fognak.
A szennyvízberuházás kapcsán megtörtént az eddig eszközölt kifizetések önkormányzatok
közötti teherviselésének felülvizsgálata. Mindhárom polgármester megkapta a könyvvizsgáló
által kimutatott hozzájárulásuk mértékét, ők visszaigazolták, hogy ez megegyezik az ő
könyveikben szereplő összegekkel. Kimutatás készült arról is, hogy Aba Önkormányzata,
mint gesztor, a szennyvízberuházás I. és II. ütemére, illetve a tisztítótelepre vonatkozóan
összesen milyen összeget fizetett ki a kivitelezőnek. A harmadik lába a kimutatásnak, az egyes
településeket megillető címzett támogatás, amely összességében 2.333.000.000 Ft. A
támogatási szerződés szerves részét képezi az a pályázati anyag, amely településenkénti
bontásban tartalmazza, hogy ebből az összegből mennyi illeti meg az adott települést.
Az elszámolás a mai állapotot tartalmazza, ha arányosan finanszírozták volna az eddigi
kifizetéseket a települések, akkor a következő korrekciókra lesz szükség: Aba 331.709.000 Fttal finanszírozta túl a beruházást. A tartozások megoszlása a következő: Káloz 53.295.000 Fttal, Sárkeresztúr 176.265.000 Ft-tal, Soponya 102.000.000 Ft-tal tartozik Abának. Ez csak a
tőke rész, a kamatok tovább növelik ezeket az összegeket.
Ezen felül a hitelaránytalanságok tekintetében Aba esetében 200 millió Ft-os nagyságrendű
tételt kell rendezni, tehát ez összességében több mint 500 millió Ft.
A könyvvizsgáló kimutatása szerint, ha minden megépült volna szerződés szerint Abán –
tudjuk, hogy nem így történt – akkor is 97 millió Ft-tal túlfinanszírozta Aba a beruházást.
A költségvetésben 80 millió Ft-os nagyságrendben szerepel ez a hozzájárulás. Bízunk benne,
hogy a szomszéd települések képviselő-testületei előbb-utóbb partnerek lesznek a probléma
rendezésében, illetve tájékoztatni fogjuk mind a négy település lakosságát ezekről az
adatokról.
Kasó László, az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Javaslom a társult községeknek, hogy törekedjenek a közös megegyezéssel történő
megoldásra, pl. részletfizetés, amely nem befolyásolja a működésüket, mert ha jogi úton kell
érvényesítenünk a követelésünket, akkor talán számukra kedvezőtlen és működésüket is
befolyásoló döntés születhet.
Elfogadásra javaslom az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetését.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az önkormányzat intézményeire vonatkozó 2011. évi költségvetést,
amely tartalmazza a kötelező feladatokat és biztosítja a zavartalan működésüket. Az
intézményvezetők és dolgozók feladata a takarékosságra és a hatékonyságra való törekvés.
Plusz bevételekhez elsősorban pályázatokon keresztül juthatunk. A költségvetés tartalmazza a
civil szféra és az Aba Napok megrendezésének támogatását 5-5 millió Ft-tal. Nehéz év elé
nézünk, de közös összefogással eredményes évet zárhatunk majd.
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Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést, mint intézményvezető bízom benne, hogy az
óvoda működése zavartalan lesz és a gyermekek nem szenvednek hiányt semmiben.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke:
Valamennyien látjuk, hogy milyen komoly gazdasági nehézségek várhatók az idei évben is,
bízom benne, hogy sikerül ezeken úrrá lennünk, a bizottság elfogadásra javasolja a 2011. évi
költségvetést.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2011. évi költségvetésünkkel az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, hogy
igennel, aki nem ért egyet, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta az
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetését és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2011. (III.16.) önkormányzati
Rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4. Döntés a kistérségi központi orvosi ügyelet támogatásának 2011. évi
mértékéről
Kossa Lajos polgármester:
Az Emergency Service Kft. levélben arról tájékoztatott bennünket, hogy az infláció
mértékével szeretnék növelni hozzájárulásunkat a tavalyihoz képest. Ez 8,7 Ft lenne
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lakosonként havonta, de tekintettel az önkormányzat helyzetére 6,6 Ft-ban kérik megállapítani
az emelést.
Mercsek György, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja az emelés mértékét.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az Emergency Service Kft. által javasolt emeléssel, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
24/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Emergency Service Kft. által tett javaslattal egyetértve ,
6,6 Ft/lakos/-vel megemeli a központi ügyeleti ellátás részére nyújtandó önkormányzati hozzájárulás összegét.

5. Testvértelepülési kapcsolat kezdeményezése a törökországi Ipsala
városával
Kossa Lajos polgármester:
Kaptunk egy megkeresést a törökországi Ipsala város polgármesterétől, szívesen létesítenének
testvértelepülési kapcsolatot Abával. Ipsala több mint 8.000 lakosú város a török-görög
határon, közel a tengerparthoz és Rodostóhoz.
Kasó László, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
Ipsala városa a török-görög határon fekszik, komoly kereskedelmet bonyolító határátkelőhely.
Mehmed Karagöz polgármester szeretné, ha kulturális, turisztikai kapcsolatok alakulnának ki
a két település között.
A bizottság megtárgyalta a kérést és egyhangúlag a kapcsolat felvétele mellett döntött.
Kossa Lajos polgármester:
A város honlapja szerint egyetemmel, középiskolával rendelkező városról van szó, sok szálon
kapcsolódhatna egymáshoz a két település.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy
testvértelepülési kapcsolatot szeretne kialakítani Ipsala városával, megbízza a polgármestert,
hogy a szerződést a másik partnerrel közösen készítse elő, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
25/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felveszi a kapcsolatot Ipsala (Törökország) településsel az
Ipsala Város és Aba Nagyközség közötti testvér-települési kapcsolat létrehozása céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy Ipsala város polgármesterét, képviselőtestületét tájékoztassa az abai képviselő-testület szándékáról.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester

6. A 63-as sz.
jóváhagyása

főút

melletti

kerékpárút

tervezési

ajánlatának

Kossa Lajos polgármester
Tavaly megbíztuk a Beszt Kft-t, hogy készítse el a Fehérvári út lakott részének végétől a
Kajtori bekötőútig vezető kerékpárút terveit. A Kft. ezt nem végezte el és mivel továbbra is
fennáll a pályázati lehetőség a kerékpárút megépítésére, ezért szeretném, ha a Kresz-terv 2000
Kft. ajánlatát megtárgyalná a képviselő-testület. A Kft. képviselője Fogarasi Gábor, aki
tervezőként segítette a már elnyert pályázathoz kapcsolódó műszaki hiánypótlások
elkészítését.
Az ő ajánlatuk a Beszt Kft-éhez viszonyítva drágább, viszont több tételt tartalmaz, például az
elektromos közvilágítási terv készítése és a vonat által vezérelt fénysorompó engedélyezési
terve. A pályázat elnyerése azért is fontos, mert a MÁV kötelezte az önkormányzatot, hogy
saját költségén fénysorompót építsen ki a Kajtori bekötőúti vasúti átjárójában. Amennyiben a
kerékpárút pályázatunk sikeres lesz, akkor ennek keretében megvalósulhatna a fénysorompó
is. Ha a fénysorompó kiviteli tervét nem számítjuk, akkor 1.040.000 Ft + áfa a tervezői
ajánlat. Kérem a testületet, hogy hagyja jóvá a Kresz-terv 2000 Kft tervezői ajánlatát.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nem egyszerű műszaki megoldásokra van szükség, a kerékpárút keresztezi a 63-as főutat és a
vasúti átjárót is, sokfajta hatósági engedélyt kell beszerezni, ennek megfelelően magas a
tervezési díj is. A bizottság elfogadásra javasolja az ajánlatot.
Kasó László képviselő:
Hihetetlen, hogy egy fénysorompó megtervezése 1 millió Ft-ba kerül, mennyibe kerülhet
maga a fénysorompó?
Kossa Lajos polgármester:
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Több millió Ft-os tétel lesz.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Számomra az is elfogadhatatlan, hogy a MÁV minket kötelez arra, hogy az általa végzett
veszélyes üzem áthaladásához mi biztosítsuk a biztonságos áthaladást.
Mercsek György képviselő:
A pályázatnál nagyon kell vigyázni arra, hogy ezek a tételek forintra megegyezzenek a
kivitelezéssel, mert komoly összegekről van szó.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirenddal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az ajánlattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, azzal a kitétellel, hogy egyelőre a
kiviteli tervet nem rendeljük meg, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
26/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 63. sz. főút 75+900
– 76 + 100 km szakaszán épülő kerékpárút és forgalomcsillapító sziget, valamint vonat által
vezérelt fénysorompó engedélyezési terv készítésére vonatkozó - a KRESZ-TERV 2000 Kft.
(sz.: 8000 Székesfehérvár, Tompa Mihály utca 25.) által benyújtott – árajánlatot, és úgy
határozott, hogy az ajánlatban szereplő (1.040.000,-Ft + 260.000,-Ft ÁFA) bruttó:
1.300.000,-Ft tervezési díjat elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés elkészítésére, és
aláírására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester

7. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A KEOP keretében lehetőség nyílt arra, hogy önkormányzati intézmények energia
racionalizálására pályázzunk. Több pályázatot készítünk elő, amely az általános iskolát, a
közösségi házat, a bodakajtori közösségi házat és a művészeti alapiskolát érinti. A KEOP6.2.0 B pályázati konstrukció épület komplex környezetbarát átalakítását teszi lehetővé,
hulladékmegelőző, energia- és víztakarékos megoldást kínál, ennek keretében az óvoda
épületén szeretnénk elvégezni ezeket az átalakításokat, melyhez 5% önerőt kell biztosítanunk.
Az Aditus Zrt. ajánlata szerint a szükségletfelmérés 400.000 Ft+25% áfa, megvalósíthatósági
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tanulmány br. 2 millió Ft, sikerdíj 5%+áfa. Valamennyi tétel beépíthető a pályázatba.
Más, kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az óvoda komplex környezetbarát átalakítására vonatkozó pályázati
anyagot az Aditus Zrt-vel készíttetjük el, az ajánlatban szereplő feltételekkel, kérem, emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
27/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-6.2.0/B jelű
az Óvoda komplex környezetbarát átalakítására vonatkozó pályázat kapcsán a – Aditus Zrt.
(1054 Budapest, Báthori u.3.) által benyújtott – árajánlatot, és úgy határozott, hogy az
ajánlatban szereplő:
Szükségletfelmérés: 400.000,-Ft + 100.000,-Ft Áfa = bruttó: 500.000,-Ft.
Megvalósíthatósági tanulmány: 1.600.000,-Ft + 400.000,-Ft Áfa= bruttó: 2.000.000,-Ft
készítéséért fizetendő díjat elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Kossa Lajos polgármester:
A Regionális Finanszírozó Zrt-től támogatás megelőlegező hitelt kaptunk a járóbeteg-ellátó
központ előkészítésével kapcsolatos költségeink megelőlegezésére, összesen 18.360.000 Ft
összegben. A bank azzal a feltétellel hosszabbította meg szerződésünket, hogy jelzálogot
jegyeztettünk be a hivatal mögötti ingatlanra, de mivel azon szeptemberig a Vátinak van
jelzálogjoga, ezért más önkormányzati ingatlant kért a bank. Az 510/5/A hrsz-ú, a Teleház
ingatlana és a 510/7 hrsz-ú Tűzoltószertár épületét tudtuk felajánlani, kérem a testület
hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzéséhez.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
28/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul az Aba
belterület 510/5/A. helyrajzi számú és az Aba belterület 510/7. helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában a jelzálogjog bejegyzéséhez az ingatlan nyilvántartásba.
Kossa Lajos polgármester:
Április 16-án ismét megrendezésre kerül az Önkéntes Fiatalok Napja. Kasó László igazgató
úrral egyeztetve benyújtottuk a jelentkezésünket, kérem, hogy határozattal erősítsük meg a
részvételünket és bízzuk meg az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát az
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ezzel kapcsolatos koordináció elvégzésével.
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:
29/2011. (III.16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete támogatásáról biztosítja a „KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok
Napja”elnevezésű program megszervezését, az önkormányzat szeretné, ha minél több abai
fiatal venne részt a 2010. április 16-án, 6. alkalommal megrendezésre kerülő „Önkéntes
Fiatalok Napja” rendezvényein, ezért felkéri az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságát, hogy a program abai lebonyolítását szervezze meg.
Felelős: Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Határidő: azonnal és folyamatosan 2010. április 26-ig.
Kossa Lajos polgármester:
Az Országos Mentőszolgálat kistérségi mentőállomást szeretne létrehozni Abán Európai
Uniós támogatás segítségével. Az ehhez felajánlott ingatlanhoz sikerült hozzácsatolnunk azt a
száz egynéhány m2-es területet, amelyet megígértünk, így elhárult az akadálya annak, hogy
március 31-ig átkerüljön az Országos Mentőszolgálat nevére a jóváhagyott megállapodásnak
megfelelően az ingatlan. Az OM megküldte a mentőállomás engedélyezési tervét, egy
megújuló energiaforrás alapú állomás fog megépülni.
A Rákóczi úton a 63-as főút és a Vörösmarty út közé telepített fákra vonatkozóan Szatmári
Zoltán küldött egy ajánlatot a testületnek. Méretüknél fogva a fák közül még közel száz
átültethető, így egészen a hivatalig egy egységes fasor kialakítható lenne mindkét oldalon. Az
átültetés költsége 7.500 Ft/fa, ha elfogadja az ajánlatot a testület, akkor a vállalkozó elvégzi az
összes fa gomba-, rovar- és atkaölő permetezését. Ha új facsemetéket vásárolnánk, akkor az
21.000 Ft-ba kerülne ültetéssel együtt.
Kasó László képviselő:
Az iskola előtt van négy kanadai nyárfa, amely virágzáskor sok problémát okoz az
allergiásoknak és a járdát, árkot is tönkre teszik a gyökerükkel. Ha ezeket kivágnánk és a
helyükre nyírfákat telepítenénk, egészen a Rákóczi útig egy szép fasort alakíthatnánk ki a
járda egyik oldalán.
Kossa Lajos polgármester:
Javaslom, hogy készítsünk egy komplex tervezet az utcaképről, és új növények telepítéséről.
Aki egyetért azzal, hogy az ajánlatnak megfelelően a Rákóczi út mentén a 2. fasort
megszüntessük a 63-as főút és a Vörösmarty út között, és a Rákóczi utca további részén egy
egységes fasor kialakításával áttelepítjük ezeket a fákat, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
30/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rákóczi útnak–
a Vörösmarty út és a 63-as főút között fekvő szakaszán húzódó 2. fasort megszünteti , és a
rendelkezésre álló 100 db. gömbfából egy egységes fasort alakít ki a Rákóczi útnak a
Szent István tér és Dózsa György utca között fekvő szakaszán.
A Képviselő-testület az átültetéssel Szatmári Zoltán vállalkozót bízza meg az árajánlatban
szereplő (750.000,-Ft +181.250,-Ft Áfa): Bruttó: 750.000,-Ft. vállalási díjért.
Határidő: Döntést követően azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A közösségi ház esetében március végéig van lehetősége az önkormányzatnak pályázni
érdekeltségnövelő támogatásra. Sikeres pályázat esetén a közösségi ház működéséhez
kaphatunk plusz támogatást. Kérem a testületet, hogy határozatban támogassa a pályázat
benyújtását.
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:
31/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván
benyújtani a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján abai Kultúr Közösségi Ház
- közművelődési intézmény, közösségi színtér - technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására.
A saját forrás mértéke az önkormányzat 2011. évi költségvetése szerint 100.000,-Ft.
Határidő: 2011. március 24.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A szennyvízberuházás kapcsán múlt hét szerdán egyeztetés folyt polgármesteri körben, Stork
Géza könyvvizsgáló, Strábel József műszaki bonyolító, Hetzmann Albert ügyvéd úr
részvételével. Részletes tájékoztatást adtunk a beruházás pénzügyi, jogi, műszaki állásáról. A
megbeszélésen minden olyan információt, dokumentumot átadtunk a polgármesterek számára,
amelyek alapján várjuk a képviselő-testületek döntését. Tavaly nyáron átadtam az összes
dokumentumot polgármester-társaimnak, amelyek alapján kértem, hogy a műszaki ellenőrök
bevonásával minden képviselő-testület határozza meg a településén a beruházás készültségi
fokát és hogy a megkötött megállapodás szerint milyen összeg illeti meg a kivitelezőt. Sajnos
egyik önkormányzattól sem kaptam anyagot, sem testületi állásfoglalást. Az inkasszó kapcsán
tavaly ősszel a bankban folytatott egyeztetés során mind a négy polgármester kötelezettséget
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vállalt arra, hogy közösen felkérünk egy igazságügyi szakértőt, aki elvégzi a beruházás
műszaki felülvizsgálatát. Az abai képviselő-testület meghozta erre vonatkozó határozatát,
melyben megbíztuk volna az igazságügyi szakértőt a műszaki felülvizsgálat elvégzésével. A
másik három képviselő-testület elutasította az igazságügyi szakértő megbízását, tehát nem
sikerült ebben sem partnerséget kialakítanunk. Az inkasszó kapcsán kértük a képviselőtestületeket, hogy az inkasszóból rájuk eső részt utalják át, ez sem történt meg, érdemi választ
sem kaptunk. A közös költségek elszámolásával kapcsolatban még az előző ciklusban
Soponya és Sárkeresztúr részéről megkaptuk a rájuk eső összegeket, Káloz visszautasította. A
választások óta egyik település sem járul hozzá a közös költségekhez.
A múlt szerdai megbeszélésen Strábel József átadott egy részletes dokumentációt a
polgármestereknek. A számlákat, a számlánkénti összesítést, a kivitelezői szerződés
költségvetését ismételten megkapták a polgármesterek. 2008. év végén született számlák
mögött nincsenek tételes teljesítésigazolások, sem településenként, sem a településen belüli
műszaki tartalom tekintetében. Strábel úr többszöri felszólítása ellenére sem kapott kimutatást
egyik műszaki ellenőrtől sem az elmúlt időszakban, gyakorlatilag a három társtelepülés
bojkottálja az elszámolással kapcsolatos tevékenységét pénzügyi és műszaki tekintetben is. A
műszaki ellenőröket az adott település képviselő-testülete bízta meg, beszámolási
kötelezettséggel az adott testület felé tartoznak és az ellenőrök elszámoltatásának felelőssége
a képviselő-testületé. Aba mint gesztor abban érintett, hogy a címzett támogatásokkal
számoljon el, ezért is érthetetlen az érintett települések magatartása.
A beruházás jogi állását tekintve, tavaly október óta egyértelmű, hogy a kivitelező nem
partner a beruházás befejezésében, a számláink ellen benyújtott inkasszóval világossá vált,
hogy meg kell tennünk a szükséges jogi lépéseket. Az általunk megbízott ügyvéd segítségével
kereteset nyújtottunk be a Fejér Megyei Bírósághoz, lényege, hogy mivel a Swietelsky Kft. a
befejezési határidőre, 2009. szeptember 30-ára nem fejezte be a beruházást, kértük a
bíróságot, hogy kötelezze a kivitelezőt a beruházás szerződés szerinti befejezésére, kértük
ideiglenes intézkedés megtételére az inkasszó megszüntetése és az eddig leemelt összegek
visszafizetése érdekében, valamint beszámítási kötelezettséget a késedelmi kötbér
tekintetében. Tehát a kereset arról szól, hogy a kivitelezőnek úgy kell befejeznie a beruházást,
hogy az önkormányzatoknak már nem kell fizetnie sem az eddigi különbözetet, sem az ezután
elvégzendő munkák ellenértékét és próbaper jelleggel ezen felül 10 millió Ft késedelmi kötbér
megítélésére kértük a bíróságot.
Ezt a keresetet mint gesztor nyújtottuk be, tehát a többi település érdekét is képviseli.
Mivel a kivitelezővel két megkötött szerződésünk volt, egyik a szennyvízhálózat
kivitelezésére, a másik a szennyvíztisztító telep megépítésére, ezért a szennyvíztisztító
teleppel kapcsolatban is keresetet nyújtottunk be a Fejér Megyei Bírósághoz. Együttes
testületi ülésen döntöttünk a szennyvíztisztító telep kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési
kiírásról, ahol a három település nyomást gyakorolt Abára azért, hogy az a közbeszerzési
kiírás kiírásra, illetve a kivitelezővel a szerződés megkötésre kerüljön. A gesztor
önkormányzat polgármestereként elmondtam aggályaimat a közbeszerzési kiírással
kapcsolatban. A képviselő-testület a másik három település nyomására írta ki ezt a
közbeszerzést, nyolc millió Ft-os bírságot kaptunk e miatt a közbeszerzési döntőbizottságtól, a
bírság ráeső részét Káloz azóta sem teljesítette.
A kereseti kérelem lényege, hogy annak idején a Swietelsky Organica Konzorciummal
kötöttük meg a megállapodást a szennyvíztisztító telep kivitelezésére vonatkozóan. Aba
önkormányzata több mint 300 millió Ft-ot kifizetett a szennyvíztisztító telepre, de a
Swietelsky nem fizette ki az Organica konzorciumi partnert teljes mértékben, a vállalási árból
38 millió Ft adóssága maradt fenn. Emiatt 2010-ben a két cég között született egy
engedményezési szerződés, miszerint az általunk eszközölt kifizetésekből közvetlenül az
Organica kapja meg a tartozást, így került a birtokunkba az a konzorciumi megállapodás,
amely a két fél között osztotta szét a feladatokat és a vállalási díjat. Aba nettó 595 millió Ft-os
vállalkozási szerződést kötött a Swietelsky Kft-vel a telep megépítésére. A konzorciumi
megállapodásból derült ki számunkra, hogy a tervezéstől a kivitelezésig minden az Organica
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feladata volt, melyet nettó 270 millió Ft-ért végzett el, tehát a Swietelsky különösebb munka
nélkül 325 millió Ft-hoz jutna, ha teljes mértékben kiegyenlítenénk a tartozásunkat. Az
ügyvéd úrral egyeztetve, a Ptk-ra hivatkozva, mivel a vállalási és jó erkölcs ütközik,
aránytalan a vállalkozási szerződést megtámadtuk és kértük a bíróságot, hogy érvénytelenítse
a szerződést és állapítson meg reális díjat.
A Swietelsky Kft is keresetet nyújtott be a Fejér Megyei Bíróságra a négy önkormányzat ellen
arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatokat kötelezze 868.921.000 Ft-os tartozásának
megfizetésére.
A pert valószínűleg egyesíteni fogják, a tárgyalási időpontokat kitűzte a bíróság. Úgy
gondolom, jó esély van rá, hogy a perek az önkormányzatok számára pozitívan záruljanak le,
ugyanis a Swietelsky arra hivatkozik, hogy 2009. szeptember 30-ára olyan állapotba hozta a
hálózatot, hogy a műszaki átadás-átvétel megtörténhetett volna. Nem lesz nehéz bizonyítani
egyik településen sem, hogy ezt a munkát nem végezték el, gyakorlatilag félrevezették az
önkormányzatokat.
Az összejövetelen arra kértük a polgármestereket, hogy hozzanak a képviselő-testületek
határozatot egyrészt arról, hogy külön vagy közösen bíznak meg ügyvédet, másrészt a
könyvvizsgáló által kimutatott aránytalanságok rendezéséről.
Kérem a képviselő-testületet, határozatban erősítse meg, hogy kérjük az érintett
önkormányzatok tartozásának rendezését Aba felé záros határidőn belül.
Mercsek György képviselő:
Mikor lesznek a testületi ülések?
Kossa Lajos polgármester:
Sárkeresztúr esetében holnap lesz testületi ülés, polgármester asszony kifejezetten kérte, hogy
az ügyvéd úr, a műszaki bonyolító és a könyvvizsgáló is vegyen részt, ma viszont azt közölte,
hogy mégsem tart igényt a részvételükre. A másik két esetben sem számítok másra.
Bor József Dezső képviselő:
Varga Gábor országgyűlési képviselőnk sem tud rájuk hatni?
Kossa Lajos polgármester:
Kérni fogom a segítségét, ő is arra vár, hogy tiszta helyzetet teremtsünk. Segítség csak abban
az esetben érkezik – a települések számára is érkezhetne segítség ha megegyezünk és
összefogunk –, de ha egymással vitatkozunk nem sok jóra számíthatunk. A három képviselőtestület minden szinten mindent bojkottál, minden adatot kiadtunk, megegyezünk dolgokban,
utána egészen más határozatok születnek, el kell számolnunk a címzett támogatással, van egy
bizonyos összeg, amelyet szeretnénk még felhasználni, ebben is kértük az országgyűlési
képviselő segítségét. Minden adat rendelkezésre áll, ki fog derülni a testületi határozatokból,
hogy milyen utat választanak, de attól félek, nem jó irányba megyünk megint. Nem vagyunk
kíváncsiak a szakértők véleményére, akiket közösen bíztunk meg?
Bor József Dezső képviselő:
A nyilvánossághoz kell fordulnunk.
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Kossa Lajos polgármester:
Nem tudunk mást tenni. Abával kapcsolatban fals információk hangzanak el testületi
üléseken, egyrészt meg kell védenünk saját becsületünket, másrészt a beruházást be kell
fejezni közösen.
Mercsek György képviselő:
A bírósági tárgyaláson biztosan másik szakértőket kérnek majd, mikor lesz ebből ítélet?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Régen rossz lenne, ha ők szakértőket kérnének, nem egymással kell elszámolnunk.
Kossa Lajos polgármester:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a könyvvizsgáló kimutatása szerint megállapítja, hogy a
szennyvízberuházást ez idáig a kifizetések tekintetében 331.709.000 Ft-tal túlfinanszírozta,
felkéri Káloz, Sárkeresztúr és Soponya önkormányzatát, hogy a tartozás tőkerészét rendezze,
megbízza a polgármestert, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, polgármesterekkel és a
bankkal, hogy milyen határidővel tudják a tartozásukat megfizetni, 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:
32/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a könyvvizsgáló kimutatása szerint megállapítja, hogy a
szennyvízberuházást ez idáig a kifizetések tekintetében 331.709.000 Ft-tal túlfinanszírozta,
felkéri Káloz, Sárkeresztúr és Soponya önkormányzatát, hogy a tartozás tőkerészét rendezze.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, egyeztessen az önkormányzatokkal,
polgármesterekkel és a bankkal, hogy milyen határidővel tudják a fennálló tartozásukat
megfizetni.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Béndek József Soponya polgármestere ma délután egy levelet juttatott el hozzám, melyben
tájékoztatott bennünket a képviselő-testület 2011. március 11-i ülésén hozott határozatáról,
miszerint 2011. augusztus 31-ével felmondja Aba Nagyközség Önkormányzatával létrejött
Aba-Soponya közoktatási intézményi társulás megállapodását a közös iskola fenntartására
vonatkozóan, Soponya-Aba óvoda intézményi társulás megállapodását a közös óvoda
fenntartásra vonatkozóan.
Másik levelében a következőkről tájékoztat: Aba önkormányzata, mint a Gróf Zichy János
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Általános és Művészeti Tagiskola fenntartója a tagiskola tekintetében az elmúlt évben és azóta
folyamatosan tartozásokat halmozott fel, személyi juttatásokat, működtetési, üzemeltetési
kiadást nem fizettünk ki, így az iskola működése veszélybe került. Polgármester úr
megállapítja, hogy előrelépés a tárgyi ügyben nem történt, megkeresésére választ nem kapott
és a kifizetések nem történtek meg. Amennyiben ez 8 napon belül nem történik meg, az
önkormányzat számlái ellen beszedési megbízást nyújt be.
2010. december 30-án levélben tételesen válaszoltam a képviselő-testületnek, polgármester
úrnak címezve a levelet, melyet szeretnék felolvasni.
(A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
E levél óta polgármester úr velem semmiről nem egyeztetett, a társulás felmondásának
következményeit nekik kell viselni, Aba meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket, hogy a
mi önkormányzatunkat anyagi hátrány ne érje. Azonban nekünk is határozottan fel kell
szólítanunk a soponyai testületet, hogy számoljunk el egymással. Olyan pályázataink vannak,
amelyeket Aba mint gesztor folytatott le, a kompetencia alapú európai uniós és a laptop
pályázat, ezek esetében 5 éves fenntartási kötelezettség terheli az intézményeket. Az
irányítóhatóság elvi állásfoglalását kértük az ügyben, amikor ez megérkezik, az elnyert és már
sikeresen lezárt pályázatok tekintetében kérni fogom, hogy bontsák szét –e szerződéseket,
Soponyáért felelősséget nem vállalunk. Annak ellenére, hogy Soponya a jogszerű tartozásait a
szennyvízberuházás kapcsán nem fizette meg, mi erőnkhöz mérten minden olyan kifizetést
teljesítettünk, hogy ne kerüljön a soponyai iskola nehéz helyzetbe. December óta Soponya az
abai óvoda számláit nem fizeti ki.
Kérem, hogy a képviselő-testület a soponyai társintézmény mindenféle finanszírozásával
kapcsolatos kifizetést függesszen fel, a könyvvizsgáló kimutatása alapján 102.148.000 Ft-tal
tartozik Abának a szennyvízberuházás kapcsán, tehát amíg ez nem fogy le, nem teljesítünk
kifizetéseket.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ezt a lehető legrosszabb ötletnek tartom, mivel két különböző jogcímen fennálló követelést
próbálunk összevezetni. Javaslom, hogy a döntés meghozatala előtt jegyző úr tekintse át az
ezekre vonatkozó szabályokat.
Kossa Lajos polgármester:
Nem tudom, mit kell ezen áttekinteni, ha egy másik önkormányzat semmilyen szabályt nem
tart be.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A jogkövetés nem minden esetben jelenti azt, hogy igazságos is valami abban a pillanatban.
Célszerű lenne tisztázni, hogy ez valós igény vagy nem.
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen jogszerű, amit kér, azt ki kellene fizetnünk, és amit mi kérünk, azt neki kellene
kifizetnie. Ha keményebben fogalmazok, akkor arról van szó, hogy az inkasszótól elkezdve az
önkormányzatok magatartásán keresztül, Aba csődbe megy, mert mindenki minden oldalról
megpróbálja lehúzni még a lehúzhatatlant is, akkor nekünk is meg kell védenünk magunkat.
16

Semmi másról nincs szó, minthogy Abát bebuktatjuk, mert ez már a nevetségesség határa, ami
itt folyik. Polgármester úr értelmez egy gesztori megállapodást, hogy szerinte nem az van
benne, a feketét fehérnek mondjuk, és akkor a mi részünkről elintéztük.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Szerződésen alapuló követelés esetén akármennyire biztosak vagyunk is az igazunkban,
ahhoz, hogy ennek érvényt tudjunk szerezni, kell egy végrehajtható okirat, általában egy
bírósági ítélet. A normatív pénzeszközök kifizetése pedig más szabály, nem biztos, hogy a
bíróság hatáskörébe tartozik. Valószínűleg az sem mindegy, milyen típusú követelésekről
illetve kifizetésekről van szó.
Kossa Lajos polgármester:
Jubileumi jutalom 168.000 Ft, étkezési jegy 660.000 Ft, művészeti tanárok megbízási díja
281.000 Ft, ezeket ők már kifizették decemberben, mert mi nem tudtuk. Ez a két
önkormányzat vitája, a mi kimutatásunk szerint nekik sokkal nagyobb tartozásuk van,
szembeállítjuk a kettőt egymással. Az egyéb tartozásaink esetében azért nem tudtunk fizetni,
mert inkasszó volt a számláinkon, polgármester urat egy nagyon udvarias levélben kértem,
hogy támogassanak bennünket a túléléshez és az inkasszó levétele után ezeket az összegeket
visszautaljuk. A közüzemi számlák elmaradásai esetében igyekszünk mindig úgy intézni az
utalásokat, hogy ne érje hátrány a soponyai iskolát. Inkorrekt az a helyzet, hogy a soponyai
polgármester úr azért nem fizet, mert mi ilyen helyzetbe kerültünk.
Nagyon jól működött eddig ez a társulás, rengeteg gesztust tettünk Soponya felé, érthetetlen a
mostani hozzáállásuk.
Abban maradunk, hogy jegyző úrral közösen szabatosan megválaszoljuk a levelet és
megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy felfüggesztjük a kifizetéseket a soponyai
társintézmény felé.
Tegnap egy csodálatos ünnepet élhettünk át mind délelőtt a ’48-as kopjafánál, mind délután a
Kultúr Közösségi Házban. Egy nagyon kellemetlen ügy árnyékolta be ezt az ünnepet.
Hagyományainktól eltérően nem tudtuk megkoszorúzni Szűcs Gedeon ’48-as nemzetőr
parancsnok emlékoszlopát, mert Maruczán Attila református lelkész bezárta a kapukat és azt
üzente, hogy az ő engedélye nélkül senki nem mehet be a templomkertbe, ellenkező esetben
feljelentést tesz a rendőrségen. Maruczán Attila vasárnap tájékoztatta a gyülekezeti tagokat
erről a lépéséről, azzal indokolva, hogy nem kapott meghívást az ünnepségre és Fábián
Juditnak kifejtette, hogy szerinte a kopjafa is a református egyház területén van és az
emlékoszlopot is ők állították.
A tényeket szeretném tisztázni, Maruczán Attila ugyanolyan formában kapott meghívót az
ünnepségre, mint ahogy képviselőtársaim is. A ’48-as kopjafa valóban az egyház területén áll,
de 2007-ben megküldtem neki és valamennyi presbiternek az 1998. február 3-án az
önkormányzat és a református egyházközség által kötött megállapodást, mely szerint ingyenes
használatra átadták számunkra ezt a területet, természetesen ezért nem keveset tettünk.
Nem számunkra szégyen az, ami tegnap történt, a református egyházközségnek kell
átgondolnia, hogyan tovább. Úgy gondolom, mi semmi hibát nem követtünk el a meghívással
kapcsolatban, udvariatlanságnak, arcátlanságnak és a református hagyományok
legmesszemenőbb nem tiszteletének tartom a történteket, ezt tisztázzák azok, akik részesei
voltak ennek a döntésnek. Véleményem szerint a hat presbiternek önként le kellene mondania,
ezáltal lehetővé téve az ügyek tisztázását és a református egyházközség megújulási
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folyamatának elindítását.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
A HBF Építőipari Kft kérte a testület hozzájárulását ahhoz, hogy HBF Sárvíz Kft néven
leányvállalatot hozzon létre Abán, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a helyi vállalkozókkal
közösen a klaszter pályázaton indulhasson. A székhely bejegyzését a Rákóczi u. 12. sz. alá
kérik.
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:
33/2011. (III. 16.) számú
Határozat

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a HBF Sárvíz Kft.
székhelyét a 8127 Aba Rákóczi u. 12. szám alá bejelenthesse.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy kérések elbírálása végett zárt ülés tartását rendeljük el.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
34/2011. (III. 16.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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