Iktatószám: P-450-28/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. június 07. 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.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni, az
első napirendi pont előtt szeretnék tájékoztatást adni, a Fejér Megyei Hírlapban megjelent
cikkel kapcsolatban, ezért kérném, hogy a napirendek előtt tárgyalja meg ezt a képviselőtestület.
Napirendi pontok:
1.

Tájékoztatás a Fejér Megyei Hírlapban megjelent cikkel kapcsolatban.
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

2.

Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló
6/2010. (III.12.) számú rendelet módosítása
Előadó:
Borza Anita pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Kossa Lajos polgármester

3.

Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó:
Borza Anita pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Kossa Lajos polgármester

4.

Aba Nagyközség Önkormányzata 2014-ig szóló gazdasági programjának
elfogadása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke

1

5.

Felhívás az abai polgárokhoz – az Ország Szíve projekt bemutatása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

6.

A háziorvosi ellátás szerződésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről
készült számvevői jelentés megtárgyalása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző

7.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Előadó:
Nagy András Botond jegyző
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke

8.

Átfogó értékelés Aba Nagyközség Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó:
Nagy András Botond jegyző
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke

9.

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.

Tájékoztatás a Fejér Megyei Hírlapban megjelent cikkel kapcsolatban.
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
A mai Fejér Megyei Hírlapban megjelent egy cikk, melyet Miskei Anita írt, és amelynek az a
címe, hogy fizetésképtelenné vált Aba? Ebben több olyan állítás szerepel, amelyre szeretnék
most reagálni, legelőször is fontosnak tartom azt jelezni, hogy az újságíró szerint a lap
munkatársai hetek óta keresik már Kossa Lajos polgármestert és a jegyzőt, de nem tudják
elérni. Nagyon sajnálom, hogy ilyen megjelent ebben a cikkben, ugyanis ez nem fedi a
valóságot. A Fejér Megyei Hírlap újságírója Miskei Anita a múlt hónapban többször keresett
abból az okból kifolyólag, hogy a segélyekből 10.000,-Ft-ot tudtunk kifizetni a hónap elején,
illetve az önkormányzati dolgozók csak később kaptak fizetést. Május 16-án e-mailben
juttatott el számomra egy kérést, ennek a lényege, hogy szeretne tájékoztatást kapni, miért
csak 10.000,-Ft –ot kaptak az emberek, illetve szükségesnek tartotta a soponyai
Önkormányzattal fennálló Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos tájékoztatást, valamint
a szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatást. Ezzel fejezte be az e-mailjét, idézem:
„Természetesen nem szeretnénk az Önkormányzatnak problémát okozni, azonban az
olvasóktól érkező kérdésekre mind azok feltevői mind a főnökeim választ várnak. Ezután az
e-mail után beszéltem vele telefonon, elmondtam, hogy örülök annak, hogy komplexen
próbálja megközelíteni a problémát, ugyanis annak az akut helyzetnek, amely kialakult, több
oka van, és én is szükségesnek tartom azt, hogy átfogóan tájékoztassuk a közvéleményt,
amennyiben cikk jelenik meg a Fejér Megyei Hírlapban. Az újságírónő telefonban is
megerősítette, nem akarnak bajt okozni az Abai Önkormányzatnak, és azt is felajánlotta
továbbá, hogyha ez a cikk megszületik, átküldi, hogy még véletlenül se szerepeljen benne
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olyan adat, ami nem felel meg a valóságnak. Mivel május 21-én az Önkormányzat Képviselőtestületének az intézkedését követően mind a béreket ki tudtuk fizetni, mind a szociális
segélyeket, és egyéb juttatásokat maradéktalanul, így az érdeklődés alább hagyott. Tehát nem
volt ezek után már megkeresés, mígnem a tegnapi napon jeleztük, hogy csak egy részét tudjuk
ismét kifizetni a segélyeknek a hónap elején. Miskei Anita a tegnapi napon engem egyszer
hívott a mobiltelefonomon, miután éppen a bankból jöttem ki a tárgyalást követően, nem
tudtam felvenni, engem többször nem keresett. A mai újságban pedig megjelent ez a cikk,
megmondom őszintén nem is bánom, hogy nem nyilatkoztam ezzel kapcsolatban ugyanis, ami
a mai újságban megjelent, ahhoz sokat hozzátenni nem lehet. Nem lehet már csak azért sem,
mert úgy látszik, hogy a Fejér Megyei Hírlap is beállt abba a sorba, ahol ismét azzal kell majd
megküzdenie Önkormányzatunknak személyesen magamnak is, hogy olyan vádakkal
kapcsolatban kell véleményt nyilvánítanunk, amely vádak mögé az adott illető nem adja a
nevét. Úgy gondolom, ha egy újság, ha egy újságíró egy ilyen cikket megjelentet, akkor
névvel jelenteti meg a véleményeket. Több probléma van ezzel a cikkel kapcsolatban. Azt
nem titkolta az abai képviselő-testület, hogy nehéz helyzetbe kerültünk, illetve ezen
dolgozunk hónapok óta, hogy azt a helyzetet megoldjuk, amely kialakult, éppen ezért itt most,
egy Abán élő férfivel, és egy az abai iskolában tanító tanárral vitatkozni nagyon nehéz. Ha
nem adta a nevét valaki ehhez a véleményhez, akkor szerintem nem kellett volna leírni, vagy
meggyőződöm arról, hogy az megfelel a valóságnak, vagy ha a nevét adta akkor jó lett volna,
ha ez névvel jelenik meg, és akkor a polgármester és a képviselő-testület érdemben tudna
reagálni ezekre a megállapításokra. Önmagában a cikk alcíme is félrevezető, ugyanis az
szerepel benne, hogy két hónapja részletekben osztják a segélyt, ez nem igaz a múlt hónapban
fordult először az elő, hogy két részletben tudtuk kifizetni a segélyeket, illetve késve kapták
meg a bérüket a dolgozók. A másik, ami problémát okoz, az az, hogy a személyemet úgy
próbálja meg beállítani hogy én nem voltam hajlandó interjút adni, illetve nem tudott elérni,
én úgy gondolom, hogy ezt cáfoltam, tehát ez így nem igaz. A másik oldalon az is elhangzik
egy tanár részéről, hogy senkit semmiben nem tájékoztattunk, ez sem igaz, jómagam
személyesen tájékoztattam az Aba Sámuel Általános Iskola Tantestületét a kialakult
helyzetről, és amit most itt el fogok mondani kicsit hosszabban, ugyan erről tájékoztattam a
tantestületet is, illetve a kialakult helyzetről valamennyi intézményvezetővel folyamatosan
egyeztettünk. Arra már nagyon nem akarok most kitérni, de muszáj egy mondattal
megjegyezni, bár én nem gondolom, hogy az újságírónak interjút adó, vagy véleményt
nyilvánító abai emberek, akik a cikk tanulsága szerint hárman voltak, hogy mindhárman
egyöntetűen azt állították volna, hogy mi még megfosztjuk a falut attól a lehetőségtől is, hogy
az Aba Napokon jól keressenek a helyiek és az önkormányzat is. Én döbbenten állok e mögött
a vélemény mögött már csak az a kérdés, hogy ez valóban az abai tanárnak, az abai férfinek,
vagy a segélyért a segélykiáltást nyilvánító hölgynek a véleménye. Nem gondolom, hogy
Abán van olyan ember, aki ne lenne tisztában azzal, hogy az Aba Napokon sem az abai
emberek, sem az abai önkormányzat nem keres. Az önkormányzatnak komoly kiadásokat
jelentett évek óta, éppen ezért döntött úgy a testület az elmúlt ülésen, hogy júniusban
semmiképpen sem tudjuk megtartani az Aba Napokat. Másik oldalon hozzá szeretném tenni,
meggyőződésem, hogy az ünnepnek is megvan a maga rendelt ideje, most nem olyan
időszakot élünk, még ha volna pénzünk is, hogy Aba Napokat rendezzünk. Harmadszor pedig
az Aba Napok valóban egy olyan érték, amit az Abai Közösség hozott létre, de azt hiszem,
hogy ebben is egyet érthetünk abaiak, eljutottunk odáig, hogy az Aba Napokat a jövőben, már
csak úgy szabad megszervezni, hogy ez önfenntartó legyen. Tehát, ha meg tudjuk úgy
szervezni, hogy a bevételből azokat a programokat is tudjuk biztosítani, amelyek az Aba
Napokat jellemezték, akkor van értelme a továbbiakban is Aba Napokat tartani.
Most szeretném ismételten részletesen tájékoztatni képviselő-társaimat és a jelenlévőket is,
hiszen ezt már több ülésen megtettük, illetve a közvéleményt is, hogy fizetésképtelen-e Aba,
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mit tett a képviselő-testület, ill. mit teszünk annak érdekében, hogy a helyzetet megoldjuk, és
mik ennek a helyzetnek az okai. Az előzmények, erről már többször beszéltünk 2010.
szeptemberére nyúlnak vissza. 2010. szeptemberében volt az ERSTE Bankban egy
megbeszélés, ahol a szennyvízberuházásban érintett települések polgármesterei, az
országgyűlési képviselőnk, a beruházás műszaki bonyolítója, az általunk megbízott ügyvéd,
valamint a bank vezetői és munkatársai vettek részt. Ezen a megbeszélésen, amelyről
emlékeztető született, tájékoztattuk a szennyvízberuházással kapcsolatos helyzetről a bankot,
mind jogi, mind műszaki, mind pénzügyi oldalról. Műszaki oldalról eljutottunk odáig
szeptemberig, hogy…
16.45 órakor a Fejér Megyei Hírlap munkatársa, Miskei Anita újságíró megjelent az ülésen.
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a Fejér Megyei Hírlap képviselőit sajnálom, hogy nem jöttek előbb,
mert éppen most tájékoztattam a közvéleményt, illetve a képviselő-testületet arról, hogy
sajnálattal tapasztaltuk, hogy ez a mai cikk az Önök ígérete ellenére nem éppen Abát segítette,
bízunk benne, hogy ennek ellenére a problémáinkat megoldjuk, arra szeretném kérni, hogy a
jövőben lehetőleg korrektebben tájékoztassa a közvéleményt.
Miskei Anita a Fejér Megyei Hírlap újságírója:
Polgármester Úr, maga is tudja, hogy én több alkalommal is kerestem Önt, Ön nem reagált rá.
Nagyon sokan telefonáltak az Önök településéről, illetve írásban is érkezett panasz, és az én
főnökeim azt mondták, hogy nem várnak tovább, tehát ez nem az én ötletem volt, hogy ezzel
foglalkozzunk. Én ameddig tudtam, addig húztam az időt, Ön szerintem nagyon jól tudja,
hogy én mindent megtettem, már a saját telefonomról telefonáltam, tehát nagyon sokszor
kerestem Önt.
Kossa Lajos polgármester:
Megismétlem akkor, amit elmondtam, valóban Ön sokszor keresett az elmúlt hónapban, mivel
a segélyeket csak részben tudtuk kifizetni. Behoztam az e-mailt is, és ennek egy részletét fel is
olvastam. Ön leírta május 16-án e-mailben, hogy miről kér tájékoztatást, és ebben az is
szerepelt, hogy „természetesen nem akar az Abai Önkormányzatnak problémát okozni,
azonban az olvasóktól érkező kérdésekre mind azok feltevői, mind pedig főnökeim választ
várnak.” Tájékoztattam a közvéleményt, hogy ez után az e-mail után mi beszéltünk telefonon,
elmondtam Önnek azt, hogy én örülök annak, hogy komplex módon közelíti meg a kérdést,
mert nem csak a segély kifizetések problémáját vetette föl. Abban maradtunk, hogy egy
átfogó cikk fog erről születni, Ön telefonon is megerősítette, hogy nem problémát szeretnének
okozni Abának, hanem korrekten szeretnék tájékoztatni a közvéleményt, azt is megígérte,
hogyha megjelenik cikk, akkor át fogja küldeni, hogy még véletlenül se kerüljön bele olyan,
ami nem fedi a valóságot. Ez azt hiszem a jelenlegi helyzetben –ami nem könnyű Aba
Önkormányzata számára– elvárható de erkölcsileg is én úgy gondolom, hogy ez a
legkevesebb, amit egy lap megtehet. Mivel május 21-én kifizettük a béreket, és kifizettük a
szociális segélyeket is, a hívások alább maradtak, tehát az érdeklődés alább hagyott, nem
találkoztunk azóta. Azt is elmondtam, amíg nem volt itt és most megismétlem, bankban
tárgyaltam tegnap a helyzet megoldása érdekében. Ön miután kijöttem a bankból hívott
engem telefonon, akkor nem tudtam fölvenni, később már nem hívott, ez a cikk megjelent, és
én elmondtam a problémámat azzal kapcsolatban, ami a cikkben megjelent. Abai férfival, abai
tanárral állunk szemben, ha Ön interjúkat készített, vagy megkeresték, akkor, ha egy cikk
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jelenik meg, valaki a nevét adja, ahhoz a véleményhez, amit Önnek elmond, én úgy
gondolom, ez elvárható, hogy névvel jelenjen meg az állítás. Ha névtelen, akkor minimum
annyi elvárható egy újságtól, hogy utána jár, ha valaki állított valamit, az megfelel-e a
valóságnak, ugyanis nem felel meg a valóságnak az, hogy az abai tanárokat nem tájékoztattuk
a helyzetről, megismétlem, hogy az abai tantestületet személyesen tájékoztattam arról, hogy
milyen helyzet alakult ki, és hogy hogyan próbáljuk megoldani a problémát. Ezen felül az
intézményvezetőkkel is folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Az Aba Napokról pedig
elmondtam, nem tudom, hogy ez mindhárom abai embernek a véleménye, vagy kié, vagy az
Öné, abai ember nem létezik, aki ne tudná, hogy az Aba Napok sem az abai embereknek, sem
az abai önkormányzatnak bevételt, jövedelemszerzési lehetőséget nem jelent. Az Aba Napokat
az önkormányzat támogatta évről-évre, és most itt éppen a kialakult helyzetre tekintettel
döntöttünk úgy, hogy nem tartunk Aba Napokat júniusban. Eljutottunk odáig is, hogy az Aba
Napokat önfenntartóvá kell tenni, ez egy komoly érték, de a jelenlegi helyzetben az
Önkormányzat nem tud ehhez támogatást adni.
Flaskár Tiborné:
Szólhatnék, egy pár szót? Először is szeretném előre tisztázni, hogy ehhez a cikkhez az itt
ülőknek egyikünknek sincs semmi köze, másodszor pedig lehet, hogy az intézményeket
tájékoztatták, a tantestületet tájékoztatták, elhiszem, de a közhasznú munkásoknak, a szociális
segélyen élőknek semmi tájékoztatást nem adott. Mi sem Önt sem mást nem vádolunk. Csak
egyet szeretnénk tudni, és azért jöttünk ide, hogy mi ez a kialakult helyzet, mert az én
meglátásom szerint három olyan dolog van, amiről minket nem tájékoztattak. Egy: Nem
tartozunk a faluhoz csak a tantestület meg a vezetőség? Kettő: Egyszerűen úgy döntöttek,
hogy ez egy bagatell ügy? A harmadik: akik szociális segélyen élünk, illetve közmunkán,
annyira begyöpösödöttek vagyunk, hogy meg sem értjük.? Holott értelmes emberekkel
vagyunk körülvéve. Az, hogy ma ide behívatták Pintér Imrét, aki konkrétan vissza is jött
hozzám, és közölték vele, hogy aki ma itt megjelenik megvonják a szociális segélyét,
rendőrséget hívnak, és elmondta konkrétan, hogy kik voltak ott.
Kossa Lajos polgármester:
Akik ezt a Pintér Imrének mondták, akkor legyenek szívesek őket név szerint, ott tartunk,
hogy…
Flaskár Tiborné:
Pintér Imre azt mondta, hogy Ön volt ott, a Jegyző Úr, az alpolgármester úr és a Takácsné
Marika.
Kossa Lajos polgármester:
Én senkivel nem beszéltem ma, és aki bejött a hivatalba, mindenkit tájékoztattam. Hozzá
szeretném azt tenni, hogy a múlt hónapban pontosan a szociális segélyezettek, a közhasznú
munkások és a járadékosok a fizetés napján azért kaptak 10.000,-Ft. -ot, hogy az átmeneti
helyzetét megoldjuk, és azt is megígértük, hogy rendeződni fog napokon belül a helyzet, 21én mindenki megkapta a teljes járandóságát.
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Flaskár Tiborné:
De polgármester úr, amikor jön az embernek a 15.000,-Ft –os számlája, és rá van utalva arra a
28.000,-Ft-ra, most is kaptunk a mai napon 7.000,-Ft-ot, kérdezem én azt, hogy tud abból
föladni az ember 15.000,-Ft-os számlát? Mi szociális segélyen élők sajnos úgy vagyunk, hogy
ki vannak napra számolva a fillérjeink, és nekünk mikor kiesik három nap, az már nekünk
igenis nagyon nagy gondot okoz, tegnap elmondtam a Jegyző Úrnak, a lányom szabadságot
vett ki, mert számoltunk arra, hogy meg kell neki venni a bérletét. És ha őneki azt mondják,
hogy a mai napon nem kell már neki jönni dolgozni, akkor mit csinálunk? Nekünk nincs
harmadik ember a családban, aki leteszi a pénzt az asztalra. Élünk egy szociális segélyből,
sajnos fél kézzel, nem tudok elhelyezkedni, a lányom úgy ahogy munkahelyet kapott, akkor
mit csinálunk? És itt vannak gyerekes anyák is, és most visszajött a tisztelt Úr és azt mondta,
hogy Önök szerint én bujtottam föl az embereket. Én nem bujtottam föl senkit. Oda jött
hozzám és azt mondta, hogy itt van telefont kaptam 10 percen belül legyek a Takácsnénál,
mert beszélni akarnak velem. Azt mondták, hogy az, aki itt megjelenik, attól megvonják a
szociális segélyét.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Bocsásson meg. Első kérdésem az lenne, ha már így megszólított, egy ki az a Pintér Imre,
kettő: az nem zavar senkit egyébként, hogy a Takácsné speciel ma, Székesfehérváron volt
továbbképzésen, tehát ma nem is volt a hivatalban? Én sem a Polgármester Úrral, sem a
Jegyző Úrral, sem a Takácsnéval, sem Pintér Imrével nem találkoztam ma. Az hogy az Önök
sorstársa Önöket is félre tájékoztatta, arról sem én, sem a Polgármester, sem a Jegyző, sem az
Önkormányzat nem tehet.
Flaskár Tiborné:
Meghogy a Rendőrség lesz itt, nem tudom miért?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A Rendőrség az azért van itt, mert itt van a Rendőrségnek az irodája az épületben, tehát én
szívesen találkoznék a Pintér Úrral, ha gondolja és most Ön rászánja az időt, elmegyek Önnel
hozzá.
Akkor ezek szerint a Pintér Úr nem akart idejönni, vagy nem mert idejönni, és mást nem
tudott kitalálni, én ezt nagyon sajnálom de, egy kicsit felbosszantottam magam ezen, de
komolyan mondom, én elmegyek Önnel, de ebben a kedélyállapotban, amibe most kerültem,
lehet hogy nem kellene mennem tárgyalni a Pintér Úrral, de szívesen.
Flaskár Tiborné:
Jól van, szóval én nekem ez jött a fülembe, ez egy ugyanolyan dolog, mint állítólag az, hogy
én bujtottam fel az embereket én nem bujtottam föl senkit. Én tegnap bejöttem a Jegyző
Úrhoz, korrekten bementem, a Jegyző Úr meg tudja mondani, mondtam én valami sértőt vagy
rosszat?
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Nagy András Botond jegyző:
Nem.
Flaskár Tiborné:
Én akkor is megmondtam, hogy csak azt szeretném tudni, hogy mi miért van. Ha nekem azt
mondják, hogy úgy osszam be ezt a 28000,-Ft-ot, hogy 7000,-Ft-onként tudjuk odaadni, akkor
erre kell felkészülni mindenkinek. De az, hogy majd péntek, majd szombat, erre nem lehet
építeni. Egy falugyűlésen ezt el lehetne mondani. Értelmes emberek élnek itt Abán, mert akik
megválasztották magát polgármesternek, azok bíznak Önben, és ha bíznak Önben szembenéz
velük, elmondja, hogy mi a helyzet a testülettel együtt, akkor biztosan azt fogják mondani,
hogy támogatjuk Önt. Mert mi most nem maga ellen jöttünk, ezt én elmondtam tegnap a
Jegyző Úrnak is, én nem magát támadom, mer egyedül nem megy. De szeretnénk tiszta vizet
látni a pohárban.
Kossa Lajos polgármester:
Ha nem vágott volna a szavamba, éppen azt kezdtem el, és nem leszek rövid, ne
haragudjanak. Azt pedig visszautasítom, hogy itt rendőrség, fenyegetés, segélyvisszavonás
lesz, ne haragudjanak, ez nem az abai önkormányzat stílusa és nem az enyém, visszautasítom,
ehhez én nem tudok többet hozzászólni. Én senkit nem bántottam, nem fogok ezután sem,
azon dolgozunk hetek óta, ma is, holnap is, hogy megoldjuk a helyzetet.
Akkor szeretnék visszatérni arra, hogy a mostani helyzet hogyan alakult ki, és milyen
megoldás várható. 2010. szeptemberénél tartottunk, ahogy jeleztem, amikor az ERSTE
Bankban a szennyvízberuházás hiteleivel kapcsolatban a négy település polgármestere, az
országgyűlési képviselő, az általunk megbízott ügyvéd, a műszaki bonyolító egyeztetés tartott
a Bank vezetőivel, ahol tájékoztattuk őket a beruházás műszaki, jogi, és pénzügyi helyzetéről.
2010. szeptemberére eljutottunk odáig, hogy tiszta képet láttunk, mind jogi és mind pénzügyi
oldalról, tájékoztattuk a bankot arról, hogy a kivitelező azon ideig sem fejezte be a beruházást.
Több műszaki probléma is van, ami viszont a jó hír, hogy 2010. nyarára sikerült azt elérni,
hogy a négy településen elindult a szennyvízszolgáltatás, a műszaki oldalról vita van az
önkormányzatok és a kivitelező között. Az ügyvéd tájékoztatta a bankot arról, hogy a jogi
álláspontunk szerint, mivel határidőben nem teljesített a kivitelező, ezért mi kötbér igénnyel
léphetünk fel, és az ő általuk nyilvántartott tartozásunknál nagyobb az az összeg, amit mi
tartunk nyilván kötbérként, valamint a műszaki tartalom tekintetében is még van tennivalója a
kivitelezőnek. Pénzügyi oldalról, - mivel az a könyvvizsgáló, akit a négy önkormányzat
közösen kért föl még 2009-ben - addigra átfésülte a beruházás pénzügyi helyzetét kiderült az,
hogy Aba Nagyközség Önkormányzata a szükségesnél nagyobb hitelt vett fel, illetve a
hitellehívások is aránytalanul történtek, ami azt jelenti, hogy Aba több mint 300.000.000,-Fttal ezidáig túlfinanszírozta a beruházást. A bank munkatársai elismerték, hogy ők is észlelik
ezt a problémát. Ezen a megbeszélésen a következőben maradtunk: ők azt mondták, hogy meg
fogják találni a technikai megoldását annak, hogy a problémát orvosoljuk. A négy
polgármester vállalta, és ez volt az országgyűlési képviselő kérése, hogy a négy testület, még
a választások előtt hozzon határozatot az ügy rendezése érdekében. Sajnos a testületi döntések
egyik önkormányzat részéről sem születtek meg, így a hitelaránytalanságok rendezése helyett,
október közepén, október 24-én szembesültünk azzal, hogy a Swietelsky inkasszót nyújtott be
a szennyvízberuházás kapcsán az Abai Önkormányzat, mint gesztor számlái ellen, ez az
inkasszó 90 napig állt fönnt és 29.000.000,-Ft-ot inkasszált a bank a szennyvízberuházás
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kapcsán. Erről folyamatosan minden testületi ülésen tájékoztatást adtunk, illetve arról is, hogy
mivel a bank Európai Uniós alszámlákról is leinkasszálta az előlegeket, ez megítélésünk
szerint egyrészt jogtalan, másrészt ellehetetleníti az Önkormányzatunk életét. Ezt követően
újra volt egy banki egyeztetés, ahol szintén a polgármesterek, a kivitelező, és a pénzügyi
bonyolító, valamint az ügyvéd vett részt, itt újra született egy megállapodás, amelynek a
lényege az volt, hogy a négy önkormányzat és a kivitelező fölkér egy műszaki igazságügyi
szakértőt annak érdekében, hogy tisztán lássuk, hogy hol mi, milyen értékben készült el. Az
igazságügyi szakértőt később csak Aba bízta meg, a többiek ebből kihátráltak, mind az
önkormányzatok, mind pedig a kivitelező. Ezt követően novemberben a szennyvízhitel
kapcsán kialakult helyzet alapján a bank tájékoztatott bennünket arról, hogy amíg a hiteleket a
szennyvízhitellel kapcsolatban, az őáltaluk kért anyagokat nem adjuk le, csak feltételesen
hosszabbítják meg az Önkormányzat folyószámla hitelét, ez történt 2010. november 30-án,
ekkor a Bank január 31-éig hosszabbította meg az Önkormányzat folyószámla hitelét. Január
folyamán benyújtottuk azokat az anyagokat, amelyeket a bank kért tőlünk, többek között egy
cashflow-t is ez alapján, a mi pénzügyi szakértőink szerint Aba szennyvízhitele, még akkor is
ha a jelenlegi nagyságrendet vesszük figyelembe visszafizethető, ennek ellenére a bank
továbbra is a szennyvízhitelre hivatkozva csak két hónapra hosszabbította meg a
folyószámlahitelünket, és jelzálogfedezetet kért a további meghosszabbításához. Időközben
mi több levelet is küldtünk, Belügyminisztériumnak, Országgyűlési képviselőnek, PSZÁFnak, Magyar Nemzeti Banknak, az Önkormányzatoknak a kialakult helyzetre tekintettel,
mivel ez az összeg nem csak minket terhel, amit leinkasszált a bank, segítsenek, sehonnan
érdemi segítséget nem kaptunk, tehát ez a 29.000.000,-Ft jelenleg is hiányzik a számlánkról.
Miután március 31-ig az általunk felajánlott ingatlant, mivel az csak szeptember 30-a után
terhelhető, a Bank nem fogadta el, így március 31-vel az Önkormányzat folyószámla hitelét
felmondták. Több lépést is tettünk annak érdekében, hogy a folyószámlahitelt kiváltsuk,
sajnos az utolsó pillanatban az is meghiúsult, újrakezdtük a tárgyalást az Erste Bankkal. A
bank, mivel a folyószámlahitelünk felmondásra került, a május elején megérkező állami
normatívákat, és azóta valamennyi állami bevételt inkasszált a számlánkról, ez 45.000.000,Ft. A most júniusban megérkezett állami normatíva jelenleg is a számlánkon van, ugyanis
menet közben a bankkal sikerült megegyeznünk és gyakorlatilag tegnap is, hogy a
25.000.000,-Ft-ot, amely a számlánkra érkezik, a fizetésekre a szociális segélyekre és egyéb
sürgető feladatokra az önkormányzat kifizetheti, azonban a csütörtöki napon a Strabag Zrt.
részéről érkezett egy inkasszó a bankhoz, és tegnap ez ügyben tárgyaltam a bankban, hogy
ezek után milyen megoldás van. Holnap megyek a Strabag Zrt.-hez, amennyiben az inkasszó
kapcsán sikerül megállapodást kötnünk, a bank ki fogja engedni az Önkormányzat
25.000.000,-Ft-ját, illetve a képviselő-testület meghozta azokat a döntéseket, amelyek a
likviditási helyzetünket helyre fogják állítani június 30-ig. Még annyit hozzá kell tennem,
hogy az Önkormányzat határidőre benyújtotta a Belügyminisztériumhoz az Önhiki pályázatát
több mint 110.000.000,-Ft-ra, ennek az elbírálása is június közepéig várható, és információim
szerint, június végén július elején a kifizetések is megtörténnek. Tehát van megoldás és a
képviselő-testület mindent megtett az elmúlt hetekben is, ma is, holnap is annak érdekében,
hogy az önkormányzat fizetőképessége fenn maradjon. Elmondtam a tantestület előtt is, itt is
szeretném megerősíteni, nincs fontosabb feladatunk annál, mint a fizetőképességnek a
fenntartása, ugyanis, ha csődöt kell jelentenie az önkormányzatnak, akkor az olyan
beláthatatlan következményekkel jár, amely az önkormányzat által eddig felvállalt feladatok
közül sokat veszélyeztetni fog, a másik oldalon pedig a jelenleg folyamatban lévő elnyert,
Európai Uniós pályázatok is felfüggesztésre kerülnek. Ezért dolgozunk azon, és teszünk meg
mindent annak érdekében, hogy a fizetőképességünket fenntartsuk, és ehhez kértük az Önök
türelmét is, azzal akivel személyesen beszéltem, valamint a tantestületek és az önkormányzati
dolgozók türelmét is. Az hogy ez a kialakult helyzet az Abai képviselő-testület hibája-e vagy
nem, én úgy gondolom, hogy ez a helyzet nem a mi hibánkból alakult ki. A polgármesternek
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és a képviselő-testületnek legfontosabb feladata az, hogy a szennyvízberuházás kapcsán
kialakult helyzetet rendezzük, ahogy elmondtam, több mint 300.000.000,-Ft-ról van szó,
amivel az érintett települések Önkormányzatai tartoznak, több mint 1 éve nem várunk mást
–és ezekről írásos dokumentációk is vannak– mint hogy minden képviselő-testület méresse
föl a saját hálózatát, és mondja meg azt, hogy az ő álláspontja szerint, műszaki szakértője
szerint milyen minőségben, a szerződéshez képest milyen árban teljesített a kivitelező. A mai
napig egyetlen önkormányzattól sem kaptunk semmilyen választ. A felhasznált hitelek
kapcsán, a kifizetések kapcsán tételes könyvvizsgáló által aláírt kimutatásokat adtunk át a
települési önkormányzatoknak, ez ügyben sem történt semmilyen érdemi előrelépés. Itt azt
kell érzékelni, hogy egyrészt 300.000.000,-Ft-unk van benne ebben a beruházásban, és mi
nem azt kértük a másik három önkormányzattól, hogy most akkor ők menjenek csődbe, mert
értelmes normális párbeszéddel meg lehetett volna oldani úgy a helyzetet, hogy minden
önkormányzat működőképes maradjon. Ahhoz képest, amit kértünk a válasz az volt a három
település részéről, hogy közösen megbíztak egy debreceni ügyvédet, azt az Ügyvédi Irodát,
aki 2006-ban a Geotorr Rt-t képviselte az önkormányzatokkal szemben három közbeszerzési
eljárásban is, egyszer abban, amikor a négy önkormányzat közösen eredménytelennek
nyilvánította a közbeszerzési eljárást, amelyre egyedül a Geotorr Rt. nyújtott be ajánlatot, és
amelynek a végösszege 10.000.000.000,-Ft volt, ezt az indítványt a Közbeszerzési
Döntőbizottság elutasította, ezt követően új alapokra helyezve kiírtuk az új közbeszerzést a
szennyvízberuházásra, ez az Ügyvédi Iroda ismét megtámadta ezt körülbelül 20 pontban,
ebből egyben vagy kettőben igazat adott neki a Döntőbizottság, ezért meg kellett ismételjük a
közbeszerzési eljárást, új kiírást kellett tennünk, ezt is megtámadta az ügyvédi iroda, de már
nem adott neki igazat a Döntőbizottság. Miért tartom mindezt fontosnak elmondani? Azért,
mert a másik három önkormányzat egy olyan Ügyvédi Irodát bízott meg, amely semmi másra
nem törekedett 2006-ban, minthogy ellehetetlenítse a négy önkormányzat
szennyvízberuházását. És hogy ezt miért mondhatom megalapozottan, azért mert 2005. június
30-án ítélte meg a parlament a négy településnek a címzett támogatást, és a címzett
támogatásról szóló törvény azt mondja, hogy amennyiben a döntést követően egy éven belül
nem kötnek szerződést a kivitelezővel az önkormányzatok, akkor elvesztik a címzett
támogatást. Az utolsó közbeszerzési kiírást, amelyet megtámadott az Ügyvédi Iroda 2006
tavaszán írtuk ki, és 2006. április 24-én kötöttünk szerződést a kivitelezővel, ebből jól
érzékelhető az, hogy milyen cél vezérelte az Ügyvédi Irodát. Akkor, amikor perben állunk a
kivitelezővel, és a négy önkormányzat jól felfogott érdeke az lenne, hogy közösen képviseljük
az érdekeinket a kivitelezővel szemben, ez az önkormányzati magatartás nem célravezető, és
én ezt látom, hogy igazból segítséget nem kap Aba. Ebben a helyzetben, gyakorlatilag ezek
olyan lépések a társtelepülések részéről, amelyek számomra jelenleg azt bizonyítják, hogy
Abán kívül senki nem érdekelt abban, hogy ezt az ügyet tisztázzuk. Ha valaki végigmegy
Abán, de végig lehet menni Sárkeresztúron és Soponyán is, láthatja, hogy milyen minőségben
készült el ez a szennyvízberuházás. Mi, akik a lakosságot képviseljük, illetve közpénzzel
gazdálkodunk mi nem tehetünk mást, mint azt, hogy gyakorlatilag ennek a beruházásnak
mind műszaki mind pénzügyi oldalról a tisztázását kérjük. Hozzá szeretném azt tenni,hogy a
könyvvizsgálói jelentés szerint az is kiderült, hogy Aba a számára kiállított számlákhoz képest
is túlfinanszírozta a beruházást. Tehát Aba 100 milliós nagyságrendben többet fizetett ki, mint
amennyi számla Abára ki van állítva. Ennek ellenére a bank tőlünk inkasszál, az
Önkormányzatok annak ellenére, hogy a gesztori megállapodás erről egyértelműen
nyilatkozik, nem segítenek. Ennek ellenére megtalálta Aba Önkormányzata ebben a nehéz
helyzetben is, hogy a fizetésképtelenséget elkerüljük. Holnap ki fog derülni az, hogy valóban
fölszabadítja-e a bank a pénzünket, amennyiben fölszabadítják, akkor napokon belül
mindenki a pénzéhez jut. Természetesen akármi lesz az önkormányzat sorsa, az
önkormányzati dolgozók bére, a szociális juttatások, a közhasznú munkások bére, ha
fizetésképtelenséget is kell jelenteni, attól a pillanattól védett számlára fog érkezni, tehát az

9

másra nem fordítható, tehát ilyen értelemben abai családok helyzete nem veszélyeztetett, de
én úgy gondolom, hogy a másik oldalról éppen azért kell mindent megtennünk a
fizetésképtelenség elkerülése érdekében, hogy az eddig jellemző fejlődési pályát, folyamatot
tovább tudjuk vinni. Befejezésül tényleg csak annyit szeretnék elmondani, ha találnak egy
olyan embert, akit én bármikor, bárhol nem vettem komolyan, nem válaszoltam a kérdésére,
ha bejött, megfenyegettem, bármit tettem, akkor az jöjjön ide és mondja el, én ilyet soha nem
tettem, és nem is fogok tenni, azt pedig szeretném Önöknek jelezni, hogy mindenféle
szóbeszéddel és mendemondával szemben - mert itt úgy láttam, hogy egymást is
félretájékoztatták – semmilyen segélyt megvonni nem lehet, ezek jogszabály szerint járnak, és
az hogy valaki kedveli a polgármestert, vagy nem kedveli a polgármestert az másodlagos
kérdés. Én csak egyet kérek, tiszteljük egymást, én sem jókedvemből teszem amit teszek,
hogy Önökkel kiszúrjak, kialakult egy helyzet, amely egyébként nem egyedi, nem csak Aba
van ilyen helyzetben. Tehát annyit szeretnék kérni, tisztában vagyok mindenkinek a nehéz
helyzetével, de ha most egymás torkának ugrunk, ettől a helyzetet nem fogjuk tudni
megoldani, és a héten így vagy úgy, de el fog dőlni az önkormányzat fizetőképességének
sorsa, természetesen, ha a fizetőképességünket fenn tudjuk tartani, akkor az egy egyszerűbb
helyzet, akkor mennek tovább a folyamatok, Önök ebből sokat nem fognak érzékelni, a
képviselő-testületnek lesz nagyon sok dolga, illetve a hivatal dolgozóinak, hogy ezt a
helyzetet kezeljük. Ha nem tudjuk fönntartani a fizetőképességünket, akkor Önök továbbra is
hozzá fognak jutni a pénzükhöz, csak az egy sokkal bonyolultabb helyzet, ugyanis annak is
megvan a folyamata, hogy akkor mit kell tennünk. Ezért szeretném kérni Önöket, hogy erre a
hétre még adjanak nekünk időt, és türelmet, pontos tájékoztatást fogunk adni természetesen,
és ha kell akkor a falugyűlést is össze fogjuk hívni.
Gubicza János:
Most csak 7000,-Ft kaptunk, aztán 10.000,-Ft a gyógyszer, elfogyott a pénz, meg kell akkor
dögölni az embernek?
Kossa Lajos polgármester:
Mindenkinek ki fogjuk fizetni a jussát.
Gubicza János:
Most pénteken lesz pénz?
Kossa Lajos polgármester:
Elmondtam, még nem tudjuk, hogy mikor lesz, de pontos tájékoztatást fogunk adni.
Gubicza János:
Tudok ám én rossz is lenni, én megmondom ahogyan van. Tudok ám én rossz is lenni.
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Kossa Lajos polgármester:
Tudom.
Gubicza János:
Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm én is.
Kossa Lajos polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
2. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló
6/2010. (III.12.) számú rendelet módosítása
Előadó:
Borza Anita pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Kossa Lajos polgármester
Borza Anita pénzügyi osztályvezető:
Bizonyos módosításokat el kellett végezni a 2010. évi költségvetési rendeletben, azért, hogy a
zárszámadási rendeletet a Képviselő-testület elfogadhassa. A változások jó része az állami
támogatásokból adódik, itt van egy jó néhány tétel, amit az önkormányzat a költségvetés
készítésekor nem tervezhet, tehát eredeti előirányzatként nem szerepelhet, és ezért év közben
kell ezeket a költségvetésen átvezetni, főként a központosított előirányzatokról van szó pl.:
közműfejlesztési támogatás, művészeti oktatásra pályázott pénz és a kereset-kiegészítésre
kapott támogatás ezek több mint 9 millió forint összeget tesznek ki, itt most nem sorolnám fel
az összes tételt, az előterjesztésben szerepelnek a változások részletesen.
Ehhez szorosan kapcsolódnak a bevételekhez a kiadások, hogy milyen átvezetésekre volt
szükség év közben. Látható jogcímenként kimutatva a mellékletekben. Ha valakinek kérdése
van, akkor szívesen válaszolok.
Mercsek György, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a 2010. évi költségvetés
módosításának a rendeletét, a pénzügyi osztályvezetővel átbeszéltük a részleteket is. Az
aktuális változásokkal a költségvetési rendelet módosítást végre kell hajtani. A Pénzügyi
Bizottság javasolja az előterjesztést elfogadásra, köszönöm.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor aki a rendelet módosításával
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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
6/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Rendelete

az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (III. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
3. Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó:
Borza Anita pénzügyi osztályvezető
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Kossa Lajos polgármester
Borza Anita pénzügyi osztályvezető:
A kiadott anyagban, az előterjesztésben szintén részletesen taglaltuk a 2010. évnek a
gazdálkodását, néhány fontos gondolatot kiemelnék a leírtakból, az önkormányzat a
jogszabályoknak megfelelően elkészítette a beszámolót, itt a szöveges részben leírtuk, hogy
mekkora az előirányzat, és mekkora a teljesítése a kiadásoknak és a bevételeknek. Itt látható
egyből, hogy a teljesítés elmarad az előirányzattól, ez igazából a felhalmozási tételek
elmaradásából adódik, ugyanis amit az önkormányzat a költségvetésében megtervezett az nem
feltétlen a 2010. évben teljesült teljes mértékben, hanem áthúzódó beruházásokról van szó, itt
gondolok főként a norvég pályázatra, ami a 2011. évben valósult meg. Fontos elmondani az
önkormányzati feladatellátásnak az értékelésekor, hogy az önkormányzatunk a 2010-es évben
is, mint az előző években teljesítette a kötelező, ill. az egyéb vállalt feladatait, az intézményeit
az előző évekhez hasonlóan tartotta fenn. Ezt a nehéz gazdálkodási körülmények mellett, a
csökkenő állami támogatások mellett, amik sohasem elegendőek a kiadások
finanszírozásához, de minden lehetséges pályázatot, illetve bevételi forrást megpróbált az
önkormányzat megszerezni ahhoz, hogy valamelyest tehermentesítse a költségvetést. A
pályázatok közül kiemelném a kompetenciaalapú oktatást, ami befejeződött. Vannak még az
idei évben is folytatódó pályázataink, melyeket az önkormányzat megpróbál folyamatosan
teljesíteni. A norvég pályázatból megvalósuló beruházások áthúzódtak, az idei évben
áprilisban befejeződtek, és most a támogatások lehívása van folyamatban. Ennyivel kívántam
kiegészíteni az előterjesztést, köszönöm.
Mercsek György, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság szintén tárgyalta a költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést, a táblázati
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anyagból is kitűnik az nagyon részletesen, hogy az intézmények mit költöttek, milyen
bevételeik voltak. Nagyon örülök, annak, hogy a táblázatok olyanok lettek, hogy nagyon
áttekinthetőek, én kértem, hogy a szöveges részben még bővebben fejtsük ki, vezessük le a
költségvetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. A Pénzügyi Bizottság annak tudatában,
hogy milyen a jelenlegi pénzügyi helyzet, az intézmények működése is egyre nehezebb, mert
a források egyre kevesebbek ahhoz, hogy a feladatokat el lehessen látni, a beszámolót
elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. A beszámolót könyvvizsgáló ellenőrizte, azt könyvvizsgálói záradékkal
látta el, felhívja az Önkormányzat figyelmét arra, - amit valamennyien tudunk – hogy a
hitelek csökkentése, illetve a likviditási helyzet megőrzése érdekében intézkedéseket kell
tenni. Az előző napirend kapcsán már több ilyen intézkedést emlegettünk, reméljük, hogy
sikerrel járunk. Én kérném a testületet a beszámoló elfogadására. Van-e valakinek kérdése,
észrevétele?
Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő rendeletet, alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
4. Aba Nagyközség Önkormányzata 2014-ig szóló gazdasági programjának
elfogadása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Kossa Lajos polgármester:
Minden önkormányzatnak törvényi kötelessége a ciklusra kiterjedő gazdasági program
elfogadása. Képviselő-társaim megkapták ezt az anyagot, amely részletesen tartalmazza
azokat a célkitűzéseket, amelyet a várossá válási pályázatunkhoz állítottunk össze, a leendő
Európai Uniós pályázatokra is figyelemmel. Természetesen itt szeretném jelezni, hogy minden
egyes pályázati lehetőség csak akkor válhat valósággá, ha az önkormányzat fizetőképessége
fennmarad. Én kérném, hogy ennek tükrében hagyja jóvá a testület a gazdasági programot,
illetve a programnak része továbbra is az intelligens várossá válási stratégiánk. Ezzel
kapcsolatban a HVG-ben megjelent egy cikk a várossá nyilvánítási pályázatokról, illetve a
Fejér Megyei Hírlapban is volt egy nyílt levélről tájékoztatás. Aba kivételével a többi pályázó
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település írta alá a kezdeményezést, és juttatták el a miniszterhez. Olyan döntés született,
hogy a közigazgatási reformig további településeket nem kíván a kormány várossá
nyilvánítani. Azonban a HVG-cikkéből ennél több is kiderült, tehát összesen 11 település
nyújtott be pályázatot, és a bíráló bizottság első körben elbírálta ezeket a pályázatokat, és
négy települést javasolt várossá nyilvánítani a négy település között Aba is szerepelt. Én úgy
gondolom, hogy ez mindenképpen egy szakmai elismerése annak a munkának, amit eddig
folytattunk, és amennyiben a feltételek változása után befogjuk adni, én úgy gondolom, hogy
reális esélyünk lesz arra, hogy ez a pályázatunk sikeres legyen. Azt hozzá szeretném tenni,
hogy ez a mi számunkra az egyik oldalon szakmai siker, a másik oldalon viszont Aba részben
örülhet annak,hogy most nem nyilvánítanak senkit sem várossá, ugyanis az Intézményi
Társulásaink kapcsán a plusz kistérségi normatíva, amely Aba költségvetésében 60 millió
forintot jelent éves szinten, a jelenlegi szabályozás szerint városi intézményeknek nem jár ez a
tagintézményi normatíva, tehát így egyfelől szerencsénk is volt. Ennek tükrében kérném a
testületet, hogy hagyjuk jóvá a gazdasági programot, természetesen a honlapunkra is fel
fogjuk tenni, ezt követően. Ez is egy jó összefoglalója annak, hogy milyen értékeket hoztunk
létre ez idáig, nem kis eredmények szerepelnek ebben az anyagban.
Mercsek György, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a programot és azt javasolja a Testületnek elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat 2011-2014 év közötti gazdasági programjával 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:
74/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.-2014. évek gazdasági
programját megtárgyalta és azt az előterjesztésben csatolt tervezetben foglalt tartalommal
elfogadja.
5. Felhívás az abai polgárokhoz – az Ország Szíve projekt bemutatása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Ez a felhívás, amelyet szeretnék majd eljuttatni minden abai polgárhoz, még azelőtt született,
hogy ez a nehéz anyagi helyzet kialakult az önkormányzatunknál, de én úgy gondolom, hogy
talán sorsszerű, hogy éppen a mai napon került a képviselő-testület elé, ugyanis az ebben
foglalt gondolatok jól fejezik ki azt megítélésem szerint, hogy ebből a nehéz helyzetből a
közösség hogyan tud természetesen a higgadt és bölcs döntések mellett tovább lépni. Felhívás
az abai polgárokhoz. Az idő nagy és rejtélyes úr, de nem annyira, hogy elvesszünk benne. Ha
visszanézünk az Időben, nem nehéz felfedezni, hogy Abán, ebben a számunkra oly kedves
faluban is mekkora változásokat hozott. Mert honnan is indultunk és hova is jutottunk az eltelt
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húsz évben? Ez még nem olyan nagy idő, hogy már rejtély maradjon számunkra az indulás
pillanata. Ki gondolta volna 1990-ben, hogy húsz évvel később ennyire minden más lesz? Ma
már kimondhatjuk, Abán sokkal többre jutottunk, mint bárki gondolta volna, ami nem jelenti
azt, hogy ne látnánk mindazt, ami még előttünk van. De legyen béke a szívünkben, az Idő
szüntelenül halad és magával hozza az újabb és újabb gyökeres fordulatokat. A változások
titka egy igazán soha meg nem értett jelenség. Az összefogás. Minden jobb közösségben, így
Abán is az itt élők faluszeretete, lelki akarata és cselekvőkészsége a garancia az óhajtott és
várva várt fejlődésre. Éppen ezért nincs is más dolgunk, mint az összefogást, a faluszeretetet,
a lelki akaratot és a cselekvőkészséget erősíteni, valahogy úgy, ahogy egy magocskát, egy
palántát is folyton öntözünk, ápolunk és óvunk.
Most indul a következő húsz év, s hiszünk abban, hogy az Idő ismét kegyes lesz és újabb
minőségi változásokat hoz Aba számára. Ennek tudatában fordulunk most újra minden abai
polgárhoz, és szeretettel kérjük, hogy változatlanul, vagy talán még nagyobb erővel szolgálják
településünk jövőjét.
Szeretnénk, ha létrejönne egy falumag, egy közösségi mag, nem titkolva azt, hogy az
önkéntesség, a részvétel, a jócselekedet sok energiát, felelősséget és olykor áldozatos munkát
-például a szabad idő részleges feláldozását- követeli mindnyájunktól. A várható új
nehézségek kezelése és az új életminőség elérése a közös cselekvések minőségének javítását
feltételezi, ehhez külső-belső nyugalom szükséges, ezért Aba és az abai családok köré
közösségi védőgyűrűt is szeretnénk fonni.
Ezért várjuk azok jelentkezését telefonon vagy írásban, akik sokadszorra újult erővel, vagy
első alkalommal friss erővel segíteni akarnak Abának, és akikkel végiggondolnánk a közös
teendőket.
A jelentkezőket meghívjuk egy ötven órás képzésre, amelyen arra kapunk lehetőséget a
részvételi demokrácia projekt keretében, hogy a segítségével Abán erős társadalmi
menedzsment jöjjön létre.
Bízunk benne, hogy lelkileg-szellemileg felkészülve az Időt ismét a szolgálatunkba
állíthatjuk.
Éljünk az Idő adta lehetőséggel és a szívünkben lévő Aba iránti elkötelezettséggel.
Aba Nagyközség Önkormányzata.
Egyrészt ezért is tartom időszerűnek másrészt sorszerűnek, hogy éppen a mai testületi ülésen
tárgyaljuk ezt a felhívást, mert bár itt az elmúlt húsz évre utalunk vissza, de én szeretném
felhívni a képviselőtársaim, illetve a közvélemény figyelmét is, egy időben hozzánk közelebb
eső időszakra, 2008-ra. 2008-ban hasonlóan nehéz időket élt meg az Abai Önkormányzat és
az Abai Közösség, és ha csak arra gondolunk vissza, hogy ezt a helyzetet bölcs és higgadt
döntésekkel megoldva, milyen eredményeket értünk el a három évben, akkor megelégedés
töltheti el a szívünket, ebben a három évben olyan eredményeket értünk el, amelyek valóban
kitörési pontjai lehetnek a jelenlegi helyzetnek. Több hasonlóságra szeretném fölhívni a
figyelmet. 2008-ban is a tavasszal, nyár elején, amikor kiderült, hogy önkormányzatunk
nagyon nehéz likviditási helyzetbe került, azt hittük, hogy egyedül vagyunk, és mi rontottunk
valamit el nagyon. Természetesen mi sem vagyunk hiba nélkül valók, azóta már több olyan
döntést meghoztunk, amelyekkel a hibákat korrigáltuk, de az is jól érzékelhető, hogy néhány
hónap elteltével kiderült, hogy Aba igazából előfutára volt egy olyan folyamatnak, mely az
egész világot, így a magyarországi önkormányzatokat is megrengette, ez a 2008. őszi
gazdasági világválság. És jól érzékelhető volt később is, hogy egy olyan általános helyzetnek
a részesei vagyunk, amely lehetőséget ad számunkra, hogy megoldjuk a problémákat. Én úgy
érzem, hogy most egy hasonló időszak várható, ennek látható jelei is vannak, nem kell erről
beszélnem, bár ilyen akkut problémák még kevés településen vannak, mint amilyenek nálunk
ezekben a napokban, hetekben voltak, de az is jól érzékelhető a híradásokból, illetve a
döntéshozók is folyamatosan erről tájékoztatják a közvéleményt, hogy a magyarországi
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önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben vannak, és nagyon nehéz jövő várható az
elkövetkező hónapokban, és ugyanígy az is érzékelhető, hogy komoly változás előtt áll nem
csak Magyarország, hanem az egész világ. Az a melléklet, amelyet ehhez a felhíváshoz
csatoltam a képviselő-testület számára, az Ország Szíve Projekt, amely Fejér megye déli része
28 településének az összefogásából született, egy olyan programot ölel magában, amely
meggyőződésem, hogy a megvalósítása esetén Aba számára is kitörési pontokat jelenthet.
Ennek több eleme ismert már az abai emberek előtt: a Magisztrátus, a Társadalmi Szerződés,
az Utcaközösségek létrehozása, a polgármester szerepének az újragondolása, a részvételi
demokrácia továbbfejlesztése, intelligens városfejlesztési program, e-közigazgatás bevezetése,
helyi élelmiszer program, helyi pénz, civilegyetem, közösségi kártya létrehozása, közösség és
demokráciafejlesztés, Lépj az Életedért Szolgálat, és nemrég indítottuk el közösen a 28
településsel, az Ország Szíve Klasztert, mely a Zöld Gazdaság területén jelent majd kitörési
pontot. Ez szervesen kapcsolódik a felhíváshoz, amelyet ha a napi fizetési problémáinkat,
megoldjuk, egy kitörési pontot jelenthet, és itt nagyon fontos, hogy nem csak
önkormányzatban gondolkodunk, hanem ez a családokon keresztül az egész faluközösség
fenntartható fejlődését tenné lehetővé. Ehhez viszont egy dolog szükséges, együttműködő
helyi polgárok, és az hogy ezen, célok mentén össze tudjunk fogni. Bízom benne, hogy a
felhíváshoz sokan fognak csatlakozni.
Surányi László MSZP helyi képviselője:
Nehéz a gondolataimat kifejezni, de szeretném eljuttatni Önökhöz azt az érzést, hogy az
utóbbi évtizedben nagyon sok látványos, már olykor misztikus célt fogalmazott meg már az
Önkormányzat, ilyen volt a Dél-kapuja, vagy a Kék-óceán, vagy a Szeretet-istennő közöttünk
van, vagy Építsünk házat az égre. Olvastam ezt a választások idején is, most itt van az Ország
Szíve, hozzá kell tennem, hogy az országban már néhány helyen dobog az ország szíve,
úgyhogy ezzel egy nagyon érdekes Magyarország fog születni, hogy ha még Abán is
megdobban az Ország Szíve. Én azt gondolom, hogy ezek a szép gondolatok ugyan
helytállóak, meg azok a célok, amik ezekben meg vannak fogalmazva, csak egy a probléma,
az amit ma is itt tapasztaltunk, hogy az emberek a Földön élnek. Napi gondjaik vannak.
Sokkal jobban örültem volna, hogyha egy ilyen program születik, hogy senkit nem hagyunk
magára a faluban. Ez az embereket mozgósítja, de azok számára, akik segélyből élnek, vagy
közmunkások, azokat ezek a dolgok kevésbé motiválják. Számtalanszor kiderült már az, hogy
ezeket, elvi és morális dolgokat az emberek csak úgy tudják megélni, hogyha nincsenek nekik
napi gondjaik. Ha van pénz a kenyérre, van pénz a gyógyszerre, a gyereknek buszbérletre.
Szóval lehet, hogy nekem nagyon földhöz ragadt gondolataim vannak, de a sok évtizedes
tapasztalat arra vezeti az én érzéseimet, hogy csak közel az emberekhez, és csak konkrét
terveken keresztül. A másik dolog az, hogy ebben a programban szerepel az is, hogy a térség
összefogása, vagy több kistérségnek az összefogása, én nem tudom , de az utóbbi fél évben a
kormányzati szervek részéről soha nem halottam ilyeneket hogy a közösségeket erősítsük,
vagy ezt vagy azt erősítsük. Az önkormányzatiság inkább az útjában áll a mostani
kormányzati politikának. Ezért is lesz az, hogy azok a települések, amelyek nem tudnak
hirtelen városi rangot kapni, vagy netán az új rendszerbe járási központok lenni, azok
visszasüllyednek a csendes magyar magányba. Úgyhogy én szkeptikus vagyok, ne tessék
ezért rám haragudni. Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm én is. Erről már múltkor is lefolytattunk egy vitát, nekem meggyőződésem, hogy
ezek a programok azok, amelyek Abát előre viszik. A Kék Óceán Stratégia éppen egy olyan
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stratégia megfogalmazása volt, ami komoly fogódzót jelentett az Abai Közösségnek, hogy a
2008-as válságból kijussunk. Pontosan arról szólt, hogy milyen értékeink vannak, és melyek
azok, amelyeket a továbbiakban is meg kívánunk tartani. Egyébként ez a program is éppen azt
célozza meg, hogyan tud megerősödni egy helyi közösség. A közösségi pénz, a helyi
élelmiszer program, már gazdasági oldalról próbálja azt megközelíteni, hogy a helyi
erőforrásokat hogyan tudjuk jobban hasznosítani. Én abba, most itt nem mennék bele, hogy a
jelenlegi közigazgatási reform hogyan fogja érinteni a településeket egyébként, ez a program
éppen arról szól, amelyben én Önnel egy kicsit vitatkoznék, hogy egy településen ki hogyan
érzi magát, annak az egyik fokmérője természetesen, hogy milyen szolgáltatások érhetők el,
de a másik legalább ilyen fontos, az, hogy milyen a közérzete valakinek az az emberi
kapcsolatok minőségén múlik. Az hogy vannak-e barátai, vannak-e kapcsolatai, tud e
segítségért fordulni, és a program másik része, a társadalom megújítás, éppen ezzel
foglalkozik. Én is tisztában vagyok azzal, hogy akinek napi gondjai vannak, az ezekkel az
emelkedett gondolatokkal nem tud mit kezdeni, de a program egyik fele arról szól, hogy
hogyan tudjuk a helyi közösséget megerősíteni anyagilag is. A jelenlegi helyzetből, azzal,
hogy panaszkodunk, hogy ez van, ettől nem fogunk tudni kijutni. Nem biztos, hogy akinek
napi gondjai vannak, ő erre a felhívásra jelentkezni fog. De ha lesz 50-100 ember, aki
jelentkezik, hogyha sikerül egy olyan falumagot létrehozni, akiken keresztül ez a program
eljuthat majd az emberekhez, akkor más nagyot léptünk. Az emberek kapnak egy olyan
képzést, amely belehelyezi az ő életüket, Aba életét egy nagyobb összefüggés láncba. Az
Ország Szívéről annyit, hogy én nagyon örülök annak, hogy az országgyűlési képviselő
kezdeményezésére a 28 település önkormányzata ezt az összefogást elindította, és itt nem csak
önkormányzatról beszélünk, hanem 28 településről, közösségről. Én egyben bízom, minél
nagyobb a fogadóképesség egy közösségen belül ennek a programnak a megvalósítására,
annál inkább másodfokú kérdés lesz az, hogy van-e jegyzője, polgármesteri hivatala, főállású
polgármestere ugyanis szerintem nem ezek az elsőrangú kérdések. Abban igazat adok, hogyha
önmagában a közigazgatási reformot a települések ahol funkciókat vesznek el, egyéb
szolgáltatások megszűnnek, ezt úgy élik meg, hogy az ő közösségüknek az ellehetetlenítése az
egy nagyon nehéz szituációt fog okozni. Ez a program lehet az, amely megítélésem szerint
pontosan megmutatja azt egy közösség számára, hogy hogyan lehet jobb minőségűvé tenni a
saját településünket. Igazából én úgy érzem, hogy a célok között nincs vita köztünk, én azt
mondom, hogy ha van egy jövőkép amely felé tudunk haladni, akkor az egy településnek a
fejlődését szolgálja. Lehet hogy a Dél-kapujából 5 év múlva vagy 10 év múlva lesz valami, de
akkor, amikor napi döntéseket kell hoznunk itt van a tarsolyban és főleg amikor bárkivel erről
egyeztetünk, nem tudjuk soha hogy milyen lehetőség nyílik meg, ez egy olyan távlat egy
település számára, amely nagy lehetőséggel bír és én külön örülök annak, hogy ez Abán
született meg.
Van e még valakinek kérdése észrevétele? Amennyiben nincs, aki a felhívással egyetért,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot, hozta:
75/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő felhívással egyetért és dönt
arról, hogy azt eljuttatja minden abai polgárhoz.
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Határidő: döntést követően azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
6. A háziorvosi ellátás szerződésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről
készült számvevői jelentés megtárgyalása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Az Állami Számvevőszék az egészségügy átalakítását segítendő egy országos ellenőrzést
folytatott, hogy a tapasztalatokból általános javaslatokat leszűrve segítse a kormányzat
munkáját ebben a reformban. Aba is azon települések közé került, ahol ez a számvevői
vizsgálat megtörtént, és képviselő-társaim megkapták a vizsgálatról szóló jelentést. Jól látszik,
hogy a javaslatok nem elsősorban a képviselő-testületnek, hanem a központi döntéshozók
számára készültek, de ha megnézzük mind olyan javaslat, amely a mi háziorvosaink munkáját
is segíteni fogja abban az esetben, ha ebből a kormányzat bármely javaslatot magáévá tesz és
beépíti a költségvetésbe. Ilyen például a finanszírozás felülvizsgálata, javasolja az Állami
Számvevőszék az Abán tapasztaltak alapján, hogy a degressziót vizsgálja felül, egy bizonyos
lakosságszám, vagy ellátandó betegszám után degresszió lép életbe, tehát hiába van több
betege az orvosnak, azután már nem kapnak finanszírozást. Tehát az Állami Számvevőszék
javasolja, hogy a jövőben ne legyen ilyen degresszió és ne sújtsák ezzel azon településeket,
ahol az adottságok alapján jóval több beteg van mint amennyi az állam által finanszírozott.
Amortizáció elszámolása, iparűzési adó eltörlése az orvosok számára, és van egy nagyon
komoly megállapítás, az orvos utánpótlás nincs biztosítva így 10-12 év múlva a sok
megüresedő háziorvosi álláshelyre nem lesz jelentkező. Hozzá szeretném tenni, hogy jelenleg
is nagyon sok praxis van Magyarországon betöltetlenül, itt szeretném jelezni, hogy talán a
településünk értékeinek is köszönhetjük azt, hogy mindkét háziorvosi körzetünket egy nagyon
értékes orvossal sikerült betöltenünk. Ez is azt bizonyítja, hogy ilyen szempontból is vonzó a
településünk. Az utolsó megállapítás pedig az, hogy fontosnak tartja az Állami Számvevőszék
a gyermekorvosi praxis kialakítását. Ha megvalósul a járóbeteg szakrendelő megépítése,
akkor ez a probléma is megoldódik. Egyébként mindent rendben találtak a finanszírozás
tekintetében, mind a háziorvosok tevékenysége kapcsán.
Van e még valakinek kérdése észrevétele? Amennyiben nincs, aki a számvevői jelentéssel
egyetért, az kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot, hozta:
76/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás szerződésének és pénzügyi
feltételrendszerének ellenőrzéséről készült számvevői jelentéssel az előterjesztésnek
megfelelően egyetért.
7. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Előadó:
Nagy András Botond jegyző
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke
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Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A szociális rendeletünk módosítása két okból kerül ma tárgyalásra
egyrészt jogszabályi rendelkezéseknek, kell megfelelnünk, másrészt az önkormányzat idén
úgy döntött hogy bevezeti a 0 perces ügyintézést és emiatt a hatáskörök átruházására volt
szükség. A jogszabályi változásokat azért szükséges átvezetni a rendeleten, mert a
jogalkotásról szóló jogszabályok január elsejétől módosultak, az önkormányzati
rendeletekben a már a törvény által leírt szövegrészeket, megismételni, annak a szövegét
beemelni nem szabad, ennek érdekében teljesen átvizsgálásra került a rendeletünk, és
mostantól kezdve a szociális törvényre való hivatkozások szerepelnek benne. Az ellátások
összege, a megállapítás feltételei nem változtak, az az elmúlt időszakhoz képest azonos
tartalmú.
Varga Istvánné képviselő a Szociális Bizottság elnöke.
Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet szövegét megtárgyalta a Szociális Bizottság és
elfogadásra javasolta.
Kossa Lajos polgármester:
Van e még valakinek kérdése észrevétele? Aki a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló rendelettel 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
8. Átfogó értékelés Aba Nagyközség Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó:
Nagy András Botond jegyző
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy az elmúlt 2010. évről
részletes gyermekvédelmi beszámolót kell a jegyzőnek készítenie és a testület elé terjesztenie.
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Ennek a beszámolónak a tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormáyrendelet 10. számú melléklete
felsorolja, ennek a szellemiségnek a jegyében készült ez a beszámoló, melynek az elején
zömmel statisztikai adatokat láthatunk, ezek az adatok a 2010. évre vonatkoznak, utána pedig
részletesen levezetésre kerül, hogy milyen pénzbeli, természetbeni ellátásokat biztosított az
önkormányzat, valamint, az hogy milyen gyermekvédelmi intézkedéseket tett az
önkormányzat jegyzője az elmúlt év során. Sajnos meg kell állapítani, hogy a
gyermekvédelmi intézkedések gondolok itt a gyermekek védelembe vételére, ideiglenes
hatályú elhelyezésére , ezeknek a száma megnőtt. Sajnos a gyermekek magatartási problémái,
iskolai hiányzások az elmúlt évben többször fordultak elő. A beszámoló mellékletét képezi a
Jobb Otthon Alapítvány által elkészített a gyermekjóléti szolgálatnak 2010. évi munkájáról
szóló beszámoló is.
Varga Istvánné képviselő a Szociális Bizottság elnöke.
A Szociális Bizottság ülésén megtárgyaltuk a gyermekvédelmi feladatok ellátást is, még
részletes tájékoztatást kapott a Bizottság arról is, hogy hogyan működött a jelzőrendszer tehát
esetekben kitől érkezett hány jelzés és hogy hogyan látták el a családokat, a Bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
Van e még valakinek kérdése észrevétele? Aki az Aba Nagyközség Önkormányzata 2010. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékeléssel egyetért
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot, hozta:
77/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Aba Nagyközség Önkormányzata 2010. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést az
előterjesztásben szereplő tartalommal elfogadja.
9. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Képviselő-társaim Soponya Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől kaptak levelet
a saját címükre. A jelenlegi helyzetünk sok esetben hasonlít a 2008-as időszakra, akkor
szennyvíz kapcsán Káloz polgármesterétől kaptak hasonlóan levelet. A levél kapcsán rövid
tájékoztatást kívánok adni, hogy hogyan fajult idáig a helyzet. A 2010. őszi inkasszó kapcsán
már többször tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy mennyiben érinti ez az
önkormányzatunkat, a mi számlánkról emelték le ezt az összeget, illetve azóta már a testület
előtt volt az is, hogy a könyvvizsgáló kimutatása szerint több mint 300.000.000 forinttal
tartoznak a társtelepülések. Soponya esetében ez több mint 100 millió forint, én kértem a
Polgármester Urat, a Képviselő-testületet is, hogy segítsenek nagyon komoly problémát okoz
ez Aba számára sajnos elutasító válaszokat kaptunk. A képviselő-testület jelezte Soponya felé,
hogy a 100 milliós tartozásról szeretne tárgyalni, a Polgármester Úr annyit írt, hogy csak az
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ügyvéden keresztül hajlandóak tárgyalni, tehát így nagyon nehezen jutunk közelebb a
megoldáshoz. A fizetési problémák is mindenki előtt ismertek, szembesültünk azzal is, hogy
Soponya önkormányzata egyoldalúan felmondta az Intézményfenntartó Társulásokkal
kapcsolatos Megállapodásainkat. Az egyoldalú felmondás után én még többször próbáltam
egyeztetni Polgármester úrral és Soponya jegyzőjével is, mivel ez a döntés nemcsak Aba
számára, de Soponya számára is komoly pénzügyi hátrányokkal jár, ezért én kértem, hogy
mindenképpen találjunk olyan megoldást, ami a Soponyai Képviselő-testület számára is
garanciát ad, de azt is jeleztem, hogy nem csak Aba, de Soponya Önkormányzatának is jól
felfogott érdeke a Társulások fenntartása. Ezt követően később érkezett egy másik testületi
döntés is, amelyben arról tájékoztattak, hogy Soponya önállóan fogja szeptember elsejétől
működtetni az intézményeit. Mivel ez abból a szempontból is problémát okoz, hogy az a
belügyminisztériumi támogatás, amit Aba nyert Soponya számára az iskolafelújítás
megvalósítására és amely 10.000.000,-Ft, a szerződésben egyértelműen szerepel az a kitétel,
hogy ezt a támogatást is vissza kell fizetni abban az esetben, hogyha az adott intézmény egy
önkormányzat önálló fenntartásába kerül, ezért még az utolsó pillanatokban is egyeztettem a
Polgármester Úrral, május 31-ig kellett a testületeknek a döntéseket meghozniuk. Én az utolsó
héten hétfőn kerestem Polgármester Urat, hogy megítélésem szerint van olyan megoldás,
amely mindkettő önkormányzat számára elfogadható, és ez az lett volna, hogy a Többcélú
Kistérségi Társulásnak adjuk át mindkét Intézményfenntartó Társulást működtetésre,
természetesen ezzel is lett volna feladat, de ennek a határideje július 31-e, és én minden
indokot elmondtam, amiért én úgy ítéltem meg, hogy ez Soponya számára is fontos lehet ezt a
kezdeményezésünket is visszautasította a soponyai testület. Aba önkormányzata így az utolsó
pillanatban tudott csatlakozni a Perkátai – Nagykarácsonyi Intézményfenntartó Társuláshoz,
ez számunkra nagyon pozitív hír, mert ahogy jeleztem az önkormányzatunk számára ez egy
tanévben 60 millió forint plusz bevételt jelent, tehát mi ilyen formában az utolsó pillanatban
meg tudtuk oldani ezt a problémát, Soponya Nagyközésg Önkormányzata pedig önállóan
fogja működtetni az intézményeit. Természetesen ennek további jogi bonyodalmai lesznek,
ugyanis Aba Önkormányzatának fog visszafizetési kötelezettsége keletkezni a soponyai
iskolával kapcsolatban, a Soponya Önkormányzata által megnyert 10.000.000,-Ft, amelyet az
abai óvodára kellett volna fordítani, szintén a mai napig nincs felhasználva, a levelekből is jól
látszik, hogy minden próbálkozásunk ellenére az érdemi értelmes párbeszéd Soponya
képviselő-testülete és Aba testülete között nem jött létre. Ők mindentől mereven elzárkóztak,
legutóbbi levelükben tájékoztattak bennünket, hogy ők eddig mindent rendben, időre rendesen
fizettek az abai óvoda tekintetében, és mivel nekünk vannak a soponyai iskola tekintetében
tartozásaink, ezért felfüggesztik az abai óvoda felé történő kifizetéseket, amennyiben Aba
nem rendezi a tartozásait. Csak hozzá szeretném tenni, hogy információink szerint Soponya
Önkormányzatának ugyanúgy vannak tartozásai az abai óvoda tekintetében, mint ahogy
nekünk a soponyai iskola tekintetében, egyszerűen egy abszurd helyzet alakult ki. Ezzel a
levéllel amit küldtek, nem tudok mit kezdeni, meg kell oldanunk az abai óvoda működtetését,
valószínű hogy a pénzügyek rendezését, jogi úton kell, hogy rendezzük, mert ezek a levelek
és ezek a lépések Soponya részéről elfogadhatatlanok. Aba nem azért nem fizetett mert nem
akart, világosan és egyértelműen kértük Soponyától, hogy a szennyvízberuházás miatt
kialakult helyzetben segítsenek bennünket, de nem érkezett segítség.
Kossa Lajos polgármester:
Van még egy határozati javaslat, amit jóvá kellene hagynia a Képviselő-testületnek: a
Közoktatási,Kulturális és Sport Bizottság a Többcélú Kistérségi Társulás esetében változott a
Bizottság létszáma, és ehhez kérjük a testület jóváhagyását, mivel ez a Társulási
Megállapodást érinti, és itt egyben kérném ,mert minden település delegál egy tagot a
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Bizottságba, és Kasó László tagja volt eddig is ennek a Bizottságnak, javasolnám, hogy őt
delegáljuk a Bizottságba

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítást elfogadja, az kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határoztatot, hozta:
78/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására” vonatkozó javaslatot
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselő-testület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló
2004. évi CVII. Tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a „Sárvíz”
Többcélú Kistérségi Társulás Abán, 2004. július 24.-napján kelt Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint módosítja, mely a Társulási Megállapodás VI. számú módosítása:
1. A Társulási Megállapodás V. fejezet 11. pontját az alábbiak szerint módosítja:
11.1. és 11.2. pont helyébe kerül:
„11.1 A Társulási Tanács a kistérségben történő közoktatási, kulturális és sport fejlesztések
összehangolására 5 tagú bizottságot hoz létre.
11.2.A bizottság elnökét és 1 tagját a Tanács tagjai sorából kell megválasztani. A bizottság
külsős tagjait a tanácstagok delegáljá, közülük 3 jelöltet a bizottság javaslatára a Társulási
Tanács bízza meg munkával.”
II.
A Képviselő-testlet felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat
kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse, egyidejűleg
felhatalmazza az VI. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási, Kulturális és
Sport Bizottságába tanácskozási joggal Kasó Lászlót delegálja a Képviselő-testület , az
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kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot és a következő határoztatot, hozta:
79/2011. (VI. 07.) önkormányzati
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulás Közoktatási, Kulturális és Sport Bizottságába tanácskozási joggal Kasó
Lászlót delegálja.
Kossa Lajos polgármester:
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:
80/2011. (VI. 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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