Iktatószám: P-450-13/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. április 7. 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. Döntés a 0 perces ügyintézés bevezetéséről a szociális ellátások területén
2. Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
4. Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására
5. Aba Nagyközség Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
6. Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének jóváhagyása
7. Aba – 2011 - Az „Élő kövek”, a családok és az utcaközösségek éve – 2011. évi
programok
8. Az Abai Magisztrátus preambulumának módosítása
9. Döntés pályázat elkészíttetéséről a fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal
kapcsolatos lakossági tanácsadó (ÉLSZ) iroda létrehozása céljából
10. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról
11. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.

1.

Döntés a 0 perces ügyintézés bevezetéséről a szociális ellátások
területén

Nagy András Botond jegyző:
A 0 perces ügyintézés a közigazgatási munka meggyorsítását szolgálja a hivatalban,
informatikai fejlesztés és személyi továbbképzés szükséges hozzá. A jelenlegi
elektronikus iktatást bővítenénk egy elektronikus szakágazati rendszerrel, és a kettő
összekapcsolásával a szociális ügyintézők esetében lehetőség nyílik a beérkező kérelmek
kapcsán a gyors ügyintézésre. Az ügyintéző azonnal iktatószámot tud adni, a kérelem
adatai feltöltésre kerülnek a rendszerbe és azonnal megszületik a közigazgatási hatósági
döntés. Az SZMSZ és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításával egy kézbe
kerül a döntéshozatal. A 0 perces ügyintézés azon közigazgatási hatósági ügyek esetében
lehetséges, ahol nem kell hiánypótlást, egyéb szakhatósági megkeresést lefolytatni, pl.
átmeneti segély vagy normatív lakásfenntartási támogatás esetében.
Ez a rendszer az országban először nálunk kerülne bevezetésre május 1-től, addigra
megtörténik a rendszerek összekapcsolása és az ügyintézők képzése.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, jegyző úr minden kérdésre választ adott, a
bizottság örömmel fogadta az új lehetőséget és elfogadásra javasolja.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A jelenlegi iktatórendszer adatai használhatók lesznek az új rendszerben is? Nyomtatvány
minták is feltöltésre kerülnek a szakágazati rendszerbe?
Nagy András Botond jegyző:
Igen, a jelenlegi törzsadat-állomány átkonvertálásra kerül az új rendszerbe és az
iratmintákat is elkészíti a projekt bonyolítója. A szakágazati rendszer egy internetes
hozzáféréssel működik, az adatokhoz egy biztonságos jogosultságon keresztül lehet majd
hozzájutni.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a szociális ellátás területén bevezetendő 0 perces ügyintézés bevezetésével az
előterjesztésben foglalt feltételeknek megfelelően, 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:
39/2011. (IV. 07.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt - a szociális igazgatási
eljárás során, a hatósági ügyintézés gyorsabbá tétele, és az elektronikus közigazgatás
megvalósításának előmozdítása céljából- a 0 perces ügyintézés bevezetéséről
2011. május 1-i hatállyal az abai Polgármesteri Hivatalban.
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: folyamatos

2. Aba Nagyközség Önkormányzata
Szabályzatának módosítása

Szervezeti

és

Működési

Nagy András Botond jegyző:
A 0 perces ügyintézés megvalósítása érdekében szükséges a hatáskörök átcsoportosítása az
SZMSZ módosításával. Jelenleg a normatív és helyi lakásfenntartási támogatás, az átmeneti
segély megállapítása a szociális bizottság hatáskörébe tartozik, ez kerülne átruházásra, a
polgármester úrra a képviselő-testület hozzájárulásával.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a javaslatot és elfogadásra javasolja.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő rendeletet alkotta.
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Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2011. (IV. 07.) önkormányzati
Rendelete
Aba Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

3. A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
Nagy András Botond jegyző:
Annak idején, amikor Soponyával közoktatási társulásba kezdett az önkormányzat az óvoda
tekintetében, akkor kikerült az alapító okiratból az óvodai nevelés és a sajátos nevelési igényű
tanulók oktatása, nevelése szakfeladat. Onnantól kezdve a soponyai önkormányzat látta el ezt
a feladatot, azonban a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az abai önkormányzat
hozzájárul az óvodai feladatokhoz ezen kívül is, és ezeket a hozzájárulásokat az említett két
szakfeladaton kell lekönyvelni, ehhez pedig az alapító okirat módosítása szükséges.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a polgármesteri hivatal alapító okiratának 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 határozatot hozta:
40/2011. (IV. 07.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának 7. pontját oly módon, hogy a 2010. január 1-jétől használandó
szakfeladatokat bővíti a 851011 Óvodai nevelés, ellátás és a 851012 Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladatokkal, az alapító okirat minden más pontja
változatlan marad.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: folyamatos
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4. Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására
Kossa Lajos polgármester:
A Belügyminisztérium által az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására kiírt pályázat lehetőségével élni kívánunk. Kérem a testületet, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges előterjesztéseket hagyja jóvá. A pályázati feltételek miatt szükséges
volt a költségvetés módosítása, így 72.467.000 Ft-tal emelnénk meg a bevételi és kiadási
oldalt és összesen 115.200.000 Ft működési hiány megszüntetésére pályáznánk.
Bízom a támogatás elnyerésében, ez lenne az első lépés az önkormányzat likviditásának
helyreállításához.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja a pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával az írásos 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
5/2011. (IV. 07.) önkormányzati
Rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 16.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt
pályázat benyújtásával az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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41/2011. ((IV. 07.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.
A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a
feletti.
II.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a 2011. évben ilyen
jogcímen 37.125 EFt összegű bevételt tervez.
III.
Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 115.200 EFt
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88.§. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V.
Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

5. Aba Nagyközség Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Jegyző úr elkészítette az idei évi közbeszerzési tervet, melyben jelenleg két beruházás
szerepel, az egyik a kerékpárút fejlesztése – amelyre tavaly nyertünk támogatást, a másik
pedig az általános iskola tornatermének felújítása, természetesen sikeres pályázat esetén.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési tervet hagyja jóvá.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A Sárvíz Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ beruházás esetében maga a non-profit kft az
ajánlatkérő, nem az önkormányzat, ezért nem szerepel a közbeszerzési tervünkben.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervével az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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42/2011. (III. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Nagyközség
Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület egyben utasítja az önkormányzat jegyzőjét a közbeszerzési terv honlapon
történő közzétételre.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

6. Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének
jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Az általam kiküldött felkérésre az alábbi javaslatok érkeztek a képviselő-testület idei
munkatervével kapcsolatban:
Surányi László, az MSZP helyi elnöke javasolta, hogy a közterületek tisztaságának tartós
fenntartása érdekében hozzunk intézkedéseket különböző szervezetek bevonásával. Másik
javaslata az önkormányzat gazdasági programját érinti, a források szűkössége és a
takarékosság érdekében megfontolandónak tartja a nagy projektjeink elhagyását a
munkatervünkben, pl. az Ófalu vagy az élményfürdő megépítése.
Ezeket a beruházásokat egyébként sem önkormányzati forrásból kívánjuk megvalósítani,
természetesen a szűkös források miatt ezek megvalósítása nem biztos, hogy az elkövetkező
négy év feladata lesz, de lemondani nem szabad róluk.
A köztemetők, az utak és a ravatalozó állapotával kapcsolatban tett még észrevételt,
melyekkel teljes mértékben egyetértek. A ravatalozó megépítéséhez pályázat szükséges, mivel
ennek költségei 10 milliós nagyságrendet tesznek ki, közadakozásból nem tartom
elképzelhetőnek a megvalósítást. Az utak kövezése összefogással, az egyházközségek
együttműködésével megvalósulhat. A belsőbárándi temetőben a hősök sírjával kapcsolatban
javasolja az áldozatok nevesítését. Ennek érdekében felveszem a kapcsolatot plébános úrral.
Kasó László képviselő szintén javasolja a közrend javítását összefogottan és a különböző
szervezetek bevonásával, valamint a lakóházak környékének szúrópróbaszerű ellenőrzését.
Javaslom jegyző úrnak megfontolásra, hogy a szociális segélyek folyósítását a lakóházak,
udvarok rendjéhez kössük.
Javasolja még a tömegsport, a sportegyesületek munkájának megtárgyalását bizottsági
szinten. Beépítettem a képviselő-testület munkatervébe is az abai sport múltjának, jelenének
és jövőjének megtárgyalását.
Bujtás Józsefné javasolja a Fiáth György utca rendbetételét. Ez alapvetően költségvetési
probléma, de igyekszünk odafigyelni rá.
A belsőbárándi magiszterek és a civil fórum is eljuttatta hozzám javaslatait, ezekre külön
napirendi pontként fogunk visszatérni.
A javaslatokat beépítettem a munkatervbe, az eddigi gyakorlatnak megfelelően további
napirendek megtárgyalását is javaslom. A májusi ülésen javaslom megtárgyalni a település
közrendjének javítására vonatkozó cselekvési tervet, az intézmények, utcaközösségek, a
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magisztrátus és a civil szervezetek bevonásával. Természetesen minden terv annyit ér,
amennyit abból meg tudunk valósítani. Szeretném, ha a negatív cselekmények megszüntetése
mellett - mint például szemetelés, közterületek rendjének megsértése – a pozitív
cselekmények is előtérbe kerülnének, virágosítás, utcafrontok rendbe tétele.
Októberben javaslom megtárgyalni az abai sport múltja, jelene és jövője napirendet, ahol
komoly hangsúlyt kellene fektetni a továbblépésre vonatkozóan is.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Javaslom a májusi ülésrendbe beilleszteni a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központtal
kapcsolatos beszámolót.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 2011. évi munkatervünkre vonatkozó javaslattal – alpolgármester úr kiegészítésével
együtt – egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
43/2011. (III. 30.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi
munkatervét megtárgyalta, és - azzal a kiegészítéssel, hogy a 2011. májusában tartandó
Képviselő-testületi ülésen a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót is
megtárgyalja - az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

7. Aba – 2011 - Az „Élő kövek”, a családok és az utcaközösségek éve –
2011. évi programok
Kossa Lajos polgármester:
Fábián Judit közreműködésével összeállítottuk a 2011. év kiemelt programjait.
Fábián Judit, a Kultúr Közösségi Ház vezetője:
Az intézményvezetők és civil szervezetek vezetőinek segítségével készült el a programterv.
Hagyományos rendezvényeink januárban Újévi gála, februárban a Kultúr napja, márciusban
az 1848-49-es szabadságharcról való megemlékezés, díszpolgári címek átadásával, áprilisban
Tavaszköszöntő gála az óvodások műsorával, május 1.-én a Magisztrátus napja, gyermeknap,
Aba Sámuel napok, júniusban néptánc gála és pünkösdi népzenei találkozó, június 17-19.-én
Aba Napok. Két ingyenes napközis tábort szervezünk a gyermekeknek a nyári szünetben,
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lebonyolításában sokat segítenek a civil szervezetek. Augusztus 20-án az államalapítás
ünnepe, szeptemberben az Ősök napja, októberben szüreti felvonulás és az idősek napja kerül
megrendezésre. Idén is lesz adventi gyertyagyújtás és falukarácsony.
A TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően minden hónap két szombatján kézműves
foglalkozást tartunk felnőtteknek és gyermekeknek. Tavaly október óta zajlanak a civil
egyetem előadásai, május 21-én kerül sor a diploma átadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Az idei éves program kiegészül a belsőbárándi és bodakajtori falunappal, melyek időpontját a
későbbiek folyamán egyeztetjük.
A civil egyetem záró foglalkozásán 15-20 fő kaphatja meg a diplomáját.
A nyár folyamán Magisztrátus választás lesz, szeptember 4-én szeretnénk megtartani az Ősök
Napját a Magisztrátus eskütételével egybekötve.
Kasó László képviselő:
A június 11-i iskolai ballagást is vegyük bele a programokba.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a 2011. évi programokkal, és azokkal az elhangzott módosításokkal, hogy az
iskolai Ballagás Június 11-én, valamint a Bodakajtori Nap, és a Belsőbárándi Nap egyelőre
időpont nélkül bekerüljön a programok közé kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
44/2011. (IV. 07.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elhangzott
módosításokkal együtt elfogadja az ABA – 2011
Az „Élő kövek”, a családok és az
utcaközösségek éve 2011. évi programjait.

8. Az Abai Magisztrátus preambulumának módosítása
Kossa Lajos polgármester:
Idén Belsőbárándon, Bodakajtoron 4-4 Magiszter választásáról dönthetnek a helyiek, az
egyházak 2 főt, a Vállalkozói Fórum 6 főt, a Civil Fórum 4 főt delegálhat a Magisztrátusba.
Az utcaközösségek esetében 24 utcaközösségi képviselőt választhatnak az emberek.
A Magisztrátusnak 56 tagja van, mivel a képviselő-testület létszáma öt fővel csökkent, így
keletkezett öt üres hely. Javaslom, hogy ezeket ne szüntessük meg, hanem az Ifjúsági Fórum
jelöljön öt főt ezekre, a helyekre. Célszerűnek tartanám, ha az általános iskola
diákönkormányzata, a művészeti alapiskola és a gimnázium delegálna 1-1 főt, valamint a civil
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szervezetekben közreműködő fiatalok közül kerülne be egy fő, illetve azok közül egy fő, akik
jelenleg semmiben nem vesznek részt.
Júniusban készítenénk elő a választásokat, addig a szükséges egyeztetéseket lefolytatjuk,
hogy július-augusztusban a választásokat megtarthassuk, és szeptember 4-én eskütételre kerül
sor az Ősök napján.
Minden családhoz eljuttatunk egy levelet a következő hetekben, melyben keressük azokat az
embereket, akik részt kívánnak venni ebben a nagyszerű közösségi munkában.
Szeretnénk képzést is tartani számukra, hogy az utcaközösségeket is magasabb szinten
működtethessék. Szeretnénk, ha a társadalmi szerződés megvalósításában való részvételt
konkrét cselekedetekkel is segíthetnék majd a családok és az utcaközösségek között is
versenyt indítunk.
Bor József Dezső képviselő:
Jónak tartom a fiatalok Magisztrátusba történő bevonását, biztos, hogy a jövő építésében
szívesen vesznek részt. Úgy gondolom, az 56 főnél jóval több aktív ember van Abán, és ha
mindegyikük csak egy-két problémát old meg az utcaközösséggel együtt, akkor évente 100110 feladat kerül elvégzésre és ez igazi mozgatóerő lesz.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az abai Magisztrátus preambulumának azon módosításával, hogy a képviselőtestület 7 fővel vesz részt a Magisztrátus munkájában és a Magisztrátus kiegészülne az
Ifjúsági fórum 5 főjével, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
45/2011. (IV. 07.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai
Magisztrátus preambulumát az alábbiak szerint módosítja.
Abai Magisztrátus
( A MAG)
Preambulum
Az Abai Magisztrátus a képviseleti demokrácia modellt továbbgondolva utat nyit a részvételi
demokrácia modelljének. Minden egyes abai polgárnak ezáltal kíván több és közvetlenebb
részvételi (előkészítési, döntési és cselekvési) lehetőséget teremteni, hogy a helyi társadalmi
szerződés eredményeként új típusú intézményrendszert hoz létre.
Nevezetesen az Abai Magisztrátust, amely a helyi önkormányzatot megtestesítő Képviselőtestületből (7 fő) Belsőbáránd (4 fő) és Bodakajtor (4 fő), a civil képviselők által alkotott
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Civil Fórum (24 fő), az abai civil szervezeteket összefogó Egyesületi Fórum (4 fő), a
Vállalkozói Fórum (6 fő), az Ifjúsági Fórum (5 fő) valamint a helyi egyházközségek (2 fő)
képviselőiből tevődik össze. A Magisztrátus az alapító szervezeteket összehangolja és
magasabb minőségű teljesítményre ösztönzi. Jelképesen egyszerre tekinthető Aba helyi
parlamentjének és helyi kormányának, így a hatalommegosztás intézménye is, hiszen a
képviselő-testület önként átad kompetenciákat a Magisztrátusnak.

9. Döntés pályázat elkészíttetéséről a fenntartható életmóddal és
fogyasztási szokásokkal kapcsolatos lakossági tanácsadó (ÉLSZ)
iroda létrehozása céljából
Kossa Lajos polgármester:
Egy KEOP pályázat eredményeként öt községben, köztük Abán tartottuk meg tavaly év végén
az Életedért lépj szolgálat rendezvényét. Szeretnénk ennek intézményi hátterét is felépíteni,
ehhez biztosít lehetőséget a pályázat. Lényege, hogy a fenntartható életmód és az ehhez
kapcsolódó viselkedésminták elterjesztésére vonatkozóan lakossági tanácsadó iroda
fejlesztését célozzuk meg. A pályázat 95%-os támogatást biztosít, 5% önerő szükséges, 1 éves
program megvalósítását teszi lehetővé, úgymint képzések, tanácsadások a lakosság számára.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az Aditus Zrt-t bízza meg a pályázat elkészítésével, ennek
költségei a pályázatban elszámolhatók, maximálisan 50 millió Ft pályázható meg.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a pályázat elkészíttetésével az Aditus Zrt-t bízzuk meg az ajánlatában
szereplő feltételekkel, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
46/2011. (IV. 07.) számú
Határozat
1. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-20116.1.0/B jelű - a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták
elterjesztése információs eszközök segítségével, lakossági tanácsadó iroda fejlesztése
Aba településen -pályázat kapcsán az – Aditus Zrt. (1054 Budapest, Báthori u.3.) által
benyújtott – a pályázat elkészítésére vonatkozó árajánlatot, és úgy határozott, hogy az
ajánlatban szereplő díjakat az alábbiak szerint elfogadja:
A pályázat elkészítésnek díja:
1% + ÁFA a pályázat benyújtását követően.
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Megvalósíthatósági tanulmány díja:
1.200.000,-Ft + 300.000,-Ft Áfa= bruttó: 1.500.000,-Ft
Sikerdíj :
A megítélt támogatási összeg 4%-a +ÁFA
2. A Megvalósíthatósági tanulmány és a sikerdíj kifizetésére a Támogatási szerződés sikeres
megkötését követően kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos

10.Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi
munkájáról
Kossa Lajos polgármester:
Mivel együttműködési megállapodást kötöttünk a Közép-dunántúli Regionális
Mentőszervezettel kistérségi mentőállomás létrehozása céljából, ezért megküldték a 2010. évi
munkájukról szóló beszámolót.
Jó hír, hogy a földhivatal bejegyezte a terület átadásával kapcsolatos határozatot, így minden
akadály elhárult az elől, hogy a mentőszervezet használatába kerüljön. A mentőszervezet
megküldte számunkra az épület engedélyezési terveit, így bízhatunk abban, hogy 2012-től a
Sárvíz kistérség új mentőállomással gazdagodhat.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.

11. Bejelentések
Nagy András Botond jegyző:
Az Ózon Papír- és Műanyaghulladék Kereskedelmi Kft., azzal keresett meg bennünket, hogy
ingyenes papírgyűjtést, iratmegsemmisítést végeznek. Az önkormányzat és intézményeinél
összegyűjtenék a papírhulladékot, elszállítják, mindezt ingyenesen, a zsákokat is ők
biztosítják. A papírt újrahasznosítják, így abszolút környezetkímélő ez a megoldás.
Varga Istvánné képviselő:
Az óvodában folyamatosan gyűjtjük a papírt, a hulladékszállító fizet ezért.
Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a megbízási keretszerződés aláírásával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, 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:
47/2011. (IV. 07.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben
szereplő tartalommal megbízási szerződést köt a SCH-Ózon Kft-vel (székhely: 1171 Budapest,
XVII. Ker. Görömböly u. 102.) iratmegsemmisítés, és papírhulladék gyűjtés céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Kossa Lajos polgármester:
Április 13-án délelőtt az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatójának, Szilasi Györgynek
kezdeményezésére öt település gimnáziuma fog együttműködési szándéknyilatkozatot aláírni
Abán. Kárpátaljáról Aknaszlatina, a Felvidékről Komárom, Erdélyből Szamosújvár,
Délvidékről Zenta gimnáziumának vezetője vesz részt a találkozón, és egy szoros
együttműködés kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat kerül aláírásra.
Ezen túl is komoly érdeklődés van az általunk bevezetett Életfa program iránt. A civil
egyetem keretében igazgató úr és Korcz Judit tartott előadást, amelyen sok nem abai
érdeklődő is részt vett, ott Hajdú-Bihar megyéből érkezett megkeresés, hogy hasonló
gimnáziumot szeretnének létrehozni. Ma Veszprém megyéből kerestek meg, Nagyvázsonyban
szeretnének ilyen középfokú oktatási intézményt alapítani, illetve több általános iskolát is
szeretnének bekapcsolni a rendszerbe. Ez nagyon pozitív visszajelzés számunkra. Az Aba
Sámuel Általános Iskola most készít elő egy pályázatot, amelynek keretében több területen –
köztük az Életfa program – referencia iskolává szeretne válni. Amennyiben ezt a címet
elnyeri, úgy tanfolyamokat, iskolalátogatásokat szervezhetünk és egy hamarosan megnyíló
EU-s pályázati lehetőség ezeket az iskolákat fogja támogatni.
Megjelent egy KEOP-os pályázat gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek
megőrzésére és helyreállítására. 50-250 millió Ft közötti támogatást lehet elnyerni, az
előkészítés 6%-os önrésszel, a megvalósítás 100%-os támogatással történhet. Történeti
kertként a településszerkezet részeként megjelenő zöldfelületet, parkot lehet figyelembe
venni, amely helyi védettséget élvez. Úgy gondoljuk, hogy a Cüge-rét és az Etele téri tó
rendezése belefér a pályázat kereteibe, ennek a területnek a rekonstrukciója valósulhatna meg,
vizes élőhelyek létrehozásával, növények és fészkelőhelyek telepítésével. Ezzel a vízelvezetés
megoldása mellett a természetközeli környezet helyreállítása is megvalósulhat.
A szennyvízberuházással kapcsolatos fejleményekről szeretnék tájékoztatást adni. Mindhárom
önkormányzatnak átadtuk azokat az anyagokat, amelyek alapján vártuk a képviselő-testületek
döntését március 31-ig. Sárkeresztúron volt érdemi testületi ülés, ahol tárgyalták a
kivitelezővel kialakult helyzetet, javaslat is született a megbízandó ügyvéd személyére
vonatkozóan. A szombati rendkívüli ülésükön hoznak végleges döntést.
Kálozról döntésről szóló tájékoztató nem érkezett, viszont március 28-án megtárgyalták a
közös költségekkel kapcsolatos igényünket és az a döntés született, hogy a pénzügyi
elszámolás teljes körű megtörténtéig nem vállalnak semmiféle kötelezettséget a csatornaberuházás költségeinek Kálozra eső részét illetően. Felkértek, hogy a pénzügyi elszámoláshoz
szükséges, Kálozt érintő valamennyi dokumentumot adjam át részükre.
Az elküldött anyag minden kimutatást, mellékletet tartalmaz, amely a pénzügyi
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elszámoláshoz szükséges. A könyvvizsgáló és a műszaki bonyolító tételes elszámolása ellen
Kálozról kifogás nem érkezett. Már tavaly július 15-én átadtam minden dokumentumot a
polgármesterek számára, amely a beruházás adott települést érintő műszaki és pénzügyi
felülvizsgálatához szükséges. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet minden polgármester aláírta.
Azóta is kértük az önkormányzatokat, hogy ezek alapján végezzék el a településükre
vonatkozó teljes pénzügyi és műszaki felülvizsgálatot, és a műszaki ellenőrök javaslatát
megtárgyalva pontosan határozzák meg, hogy ők milyen mértékben ismerik el a kivitelezői
teljesítést. Ezt egyetlen önkormányzat sem készítette el. Kértük, hogy közösen bízzunk meg
igazságügyi szakértőket a teljes műszaki felülvizsgálatra, ezzel egyetértettek a
polgármesterek. Majd miután Aba képviselő-testülete jóváhagyta az igazságügyi szakértő
megbízását, a többi település elutasította ezt.
A műszaki ellenőröket minden település képviselő-testülete maga bízta meg. A műszaki
ellenőrök sem a műszaki bonyolító írásos felszólításának, sem a kormányrendeletben előírt
kötelességüknek nem tesznek eleget.
Az elkezdett és meghiúsult átadás-átvételi eljárás során azok a dokumentációk nem állnak
rendelkezésünkre, amelyek alapján a beruházást tételesen felül tudnánk vizsgálni, pl.
nincsenek meg az építési naplók.
Sajnos egyértelműen látszik, hogy Káloz bojkottálja az ügy felülvizsgálatát, ez azért is furcsa,
mert polgármester úr 2010. október 27-én kelt levelében is a következőket írta:
„elfogadhatatlannak tartjuk, hogy jelenleg nem határozható meg a beruházás I. ütemének
műszaki tartalma és annak pontos készültsége, mert ez nem egyeztethető össze az állami
támogatás szabályszerű lehívásával és visszafizetési kötelezettséget keletkeztethet. Nem
tudjuk elfogadni a közelítő becslés módszerét, mert ezt a fent említett állami szervek sem
fogadják el. A műszaki tartalom és a készültség pontos felmérése azért is elengedhetetlen,
mivel tudomásunk szerint a kivitelezővel is elszámolási viták folynak.”
Aba semmi mást nem tesz több mint egy éve, minthogy a pontos pénzügyi és műszaki
felülvizsgálat megtörténhessen, a települések részéről nem történik érdemben semmi. A Káloz
által megbízott ügyvédtől 2010. november 16-án kaptunk levelet, amely szerint a beruházás
megvalósítása során Aba önkormányzata évekig ügyfele tudta és beleegyezése nélkül vállalt
súlyos anyagi kihatású kötelezettségeket mind a négy önkormányzat nevében.
November 23-án válaszoltam erre, és kértem, hogy tételesen jelölje meg ezeket, a levélre
azóta sem kaptam választ.
Soponya önkormányzata október 29-én hozott testületi döntése szerint szükségesnek tartják a
beruházás teljes körű felülvizsgálatát és vitatják a benyújtott számlák mögötti kivitelezői
készültségi jelentés teljes körű valóságtartalmát.
Ezért is érthetetlen, hogy a két önkormányzat miért nem végzi el a felülvizsgálatot, hiszen
minden a rendelkezésükre áll, mi pedig az ő műszaki ellenőrük nélkül nem tudjuk elvégezni.
Március 10-én a soponyai testület tárgyalta a beruházással kapcsolatos kérdéseket, kértük,
döntsenek arról, hogy a peres eljárásban mely ügyvédet bízzák meg. Polgármester úr a
következő kijelentést tette ezen az ülésen „a Swietelskyvel szemben kell egy egyöntetű
fellépés, és úgy lépjünk fel, hogy a mi érdekeink a gesztorral szemben érvényesüljenek. Ha a
gesztor ezt át tudja hárítani a településekre, akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk.”
Később a következő kijelentést tette polgármester úr „Kálozzal a problémáink azonosak,
jogtalan pénzügyi követelései vannak Abának, ez igaz Káloz és Soponya felé is.”
Ez a kijelentés egyértelműen bizonyítja, hogy mik a szándékai Káloz és Soponya képviselőtestületének. Kérem az abai képviselő-testületet, hozzon arról határozatot, hogy a tisztességes
egymás közötti elszámolásban vagyunk érdekeltek. Nekünk jogtalan követeléseink nincsenek
egyetlen képviselő-testület felé sem, és ez a polgármesteri magatartás arra utal, hogy
gyakorlatilag csak arra játszanak, hogy Abával szemben az érdekeik érvényesüljenek. Meg
kell kérni a soponyai polgármester urat és a képviselő-testületet, hogy a tisztességes
elszámolás mentén legyenek szívesek dolgozni, és arra kérjük őket, hogy a könyvvizsgáló és a
műszaki bonyolító által összeállított számszerű adatokra vonatkozóan tételesen és pontosan
jelöljék meg, hogy mi téves és mi nem igaz.
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Ha a képviselő-testület valami olyat talált, ami szerintük nem fedi a valóságot, akkor ezt a
könyvvizsgálóval kell egyeztetni. De valamilyen konkrétumra szükség van, ugyanis a
likviditási problémánk egyértelműen a szennyvízberuházás miatt súlyos. Ezek rendezhetők,
javaslat is született a könyvvizsgáló által, erről kell tárgyalnunk, és visszautasítanunk
polgármester úr ezen felvetéseit a jogtalan követelésekkel kapcsolatban.
Határozati javaslatom a következő: Aba Nagyközség Képviselő-testülete visszautasítja
Béndek József, Soponya polgármesterének azon kijelentését, hogy Abának jogtalan pénzügyi
követelései vannak Soponyával, Kálozzal szemben. Kérjük, hogy a soponyai és kálozi testület
érdemben tárgyalja meg a könyvvizsgáló és a műszaki bonyolító által összeállított
kimutatásokat, tegyék meg az azzal kapcsolatos észrevételeiket. Ismételten szólítsuk fel őket,
hogy a pénzügyi és műszaki elszámoláshoz a műszaki ellenőrük bevonásával végezzék el a
településükön az elkészült beruházás teljes műszaki és pénzügyi felülvizsgálatát.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
48/2011. (IV. 07.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete visszautasítja Béndek József, Soponya polgármesterének
azon kijelentését, hogy Abának jogtalan pénzügyi követelései vannak Soponyával, Kálozzal
szemben.
Aba Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a soponyai és kálozi Képviselő-testületek
érdemben tárgyalják meg a könyvvizsgáló és a műszaki bonyolító által összeállított
kimutatásokat, tegyék meg az azzal kapcsolatos észrevételeiket.
Aba Nagyközség Képviselő-testülete ismételten felszólítja Soponya és Káloz Képviselőtestületét, hogy a pénzügyi és műszaki elszámoláshoz a műszaki ellenőrük bevonásával
végezzék el a településükön az elkészült beruházás teljes műszaki és pénzügyi felülvizsgálatát
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Az intézményfenntartó társulásokkal kapcsolatban Soponya polgármestere két levelet juttatott
el hozzám, az egyikben arról tájékoztatott, hogy Soponya képviselő-testülete egyoldalúan
felmondta az oktatási társulási megállapodásokat, a másikban pedig fizetési felszólítást
küldött azzal, hogy nem teljesítés esetén – hivatkozva az érvényben lévő megállapodásra fizetési meghagyást nyújtanak be Aba bankszámlái ellen.
Jegyző úr megállapította, hogy nem hatályos megállapodásra hivatkozik a levél, a jelenleg
hatályos társulási megállapodás nem tartalmaz olyan pontot, amelyre polgármester úr
hivatkozott. Elküldtük polgármester úrnak a hatályban lévő megállapodásokat.
Arról is tájékoztattam polgármester urat, hogy a könyvvizsgálói jelentést elfogadva,
102.148.959. Ft tartozást tartunk nyilván Soponya önkormányzata részéről és a ki nem fizetett
számla tartozásokba ezt be kívánjuk számítani.
Az Erste bank által foganatosított inkasszó kapcsán önkormányzatunk lehetetlen helyzetbe
került, ismét kértem polgármester urat, hogy utalja át a rá eső részt, és akkor minden
tartozásunkat rendezni tudjuk.
Soponya egyoldalúan mondta fel a társulást, két olyan EU-s pályázatunk volt, amelyben mi
voltunk a gesztor, megkértük az irányítóhatóság állásfoglalását, mindenképpen az az
álláspontunk, hogy az öt éves kötelező fenntartási időszak miatt az önkormányzatnak
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szerződést kell kötnie, amelyben meghatározzuk a jövőbeni felelősség kérdéseit. Azóta a
laptop pályázat helyszíni lezáró ellenőrzése is megtörtént, mindent rendben talált az
irányítóhatóság.
Tavaly a Hétszínvirág Óvoda számára Soponya önkormányzata nyert tavaly 10 millió Ft
Belügyminisztériumi támogatást a tetőcseréhez. Június 30-ig ezekkel az összegekkel el kell
számolni, kértem, hogy a szükséges lépéseket tegyék meg és amennyiben nem nyilvános
eljárás keretében választják ki a kivitelezőt, akkor abai vállalkozóktól kérjenek ajánlatot.
Mivel nem tudnak teljesíteni kifizetéseket, ezért kértem, hogy tételesen mutassák ki, milyen
számlák kapcsán van tartozása a soponyai önkormányzatnak. Levelem legvégén felhívtam
polgármester úr figyelmét a társulási megállapodás 12. pontjára, mely szerint a közös
fenntartás során keletkezett vitás kérdéseinket tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánjuk
rendezni. Sajnálatomnak adtam hangot amiatt, hogy a soponyai képviselő-testület egyoldalú,
inkorrekt lépéseivel kész helyzetet teremtett, ezzel komoly anyagi és erkölcsi kárt okozott a
közösségeinknek. Erre a levélre semmilyen válasz nem érkezett azóta sem.
A soponyai iskola felújítására az abai önkormányzat nyert tavaly 10 millió Ft támogatást, a
soponyai testület kérésére az abai testület határozatot hozott arról, hogy megbízza a soponyai
önkormányzatot a közbeszerzés lebonyolításával. Kértük, hogy az eljárás eredményéről
írásban tájékoztassák Aba önkormányzatát, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségnek
eleget téve megköthessük a szerződést. Ezidáig semmiféle tájékoztatás nem érkezett.
Március 19-én polgármester úr küldött egy levelet, valamint egy megállapodást, kérte, hogy
írjam alá. Lényege, hogy ők végrehajtották az abai képviselő-testület határozatát,
lebonyolították a közbeszerzési eljárást, megkötötték a szerződést, a kivitelező elvégezte a
beruházást és mi kössünk Soponya önkormányzatával szerződést arról, hogy átutaljuk a 10
millió Ft-ot. Válaszomban ismételten megküldtem határozatunkat és kértem polgármester
urat, hogy az ebben foglaltaknak megfelelően teljesítse feladatait és kötelességeit, minél előbb
tájékoztassanak bennünket a közbeszerzési eljárás eredményéről, hogy mi eleget tehessünk az
Önkormányzati Minisztériummal kötött megállapodás feltételeinek.
Az elhangzottak miatt lépéseket kell tennünk, hogy az óvoda és iskola vonatkozásában a
kistérségi plusz normatívát a továbbiakban is biztosítani tudjuk, mert ennek hiánya komoly
nehézséget jelentene intézményeink működésében.
Az intézményekkel nagyon jó és szoros együttműködés alakult ki az elmúlt öt évben, ezt
szakította meg a soponyai képviselő-testület egy általa kreált, mondvacsinált ürüggyel.
Természetesen nemcsak a lelkiismeretükkel kell elszámolnia a képviselőknek, hanem a
választópolgárokkal is, hiszen súlyos anyagi kihatású döntést hoztak. Egy további komoly
lehetőségtől is elesett a településük, mert a művészeti alapiskolánk komoly összeget nyert
pályázaton és a soponyai iskola és óvoda is részt vett volna ebben.
Seregélyes polgármesterével egyeztettem és kérem, hozzunk elvi döntést arról, hogy
csatlakozni kívánunk a Seregélyes-Sárosd intézményfenntartó társuláshoz, azért, hogy május
31-ig a szükséges feladatokat el tudjuk végezni, és a szükséges testületi döntéseket meg
tudjuk hozni.
Aki egyetért azzal, hogy kinyilvánítjuk szándékunkat a Seregélyes-Sárosd intézményfenntartó
közoktatási társuláshoz való csatlakozáshoz, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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49/2011. (IV. 07.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a
Seregélyes-Sárosd Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz.
Aba Nagyközség Képviselő-testülete utasítja az Önkormányzat jegyzőjét a csatlakozással
kapcsolatos előkészületek elvégzésére.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: 2011. május 31.
Bor József Dezső képviselő:
Az abai és sárbogárdi kistérség intézményei, a cecei, lajoskomáromi, alapi, soponyai és abai
óvoda és iskola részt egy pályázatban - központja a cecei sportegyesület volt – ahol
sportfoglalkozásra, szabadidősportra nyertünk támogatást. Szeptembertől indulhatna az
intézményekben a munka. Jó példája ez az összefogásnak, a közös munkának.
Kossa Lajos polgármester:
Hozzátenném, hogy ez a TÁMOP-os lehetőség Aba kezdeményezésére öltött konkrét
pályázati formát és szintén Aba kezdeményezte a soponyai társintézmény bekerülését.
Kérem, hogy egy fellebbezés megtárgyalására zárt ülést rendeljünk el, 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:
50/2011. (IV. 07.) sz.
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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