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Iktatószám: P-450-40/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. augusztus 25. 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.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.)

Tájékoztató az adósságrendező eljárás megindításával kapcsolatos teendőkről.
Előadó: Kossa Lajos polgármester

2.)

Beszámoló az abai Hétszínvirág Óvoda a 2010/2011. nevelési évben végzett
munkájáról.
Előadó: Varga Istvánné óvodavezető
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke

3.)

Beszámoló az Aba Sámuel Általános Iskola 2010-2011. tanévben végzett
munkájáról.
Előadó: Kasó László igazgató
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke

4.)

Beszámoló a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010-2011. évben
végzett munkájáról.
Előadó: Tömör Zsuzsanna igazgató
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke

5.)

Beszámoló az Abai Gimnázium és Kollégium 2010-2011. évben végzett munkájáról.
Előadó: Szilasy György igazgató
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke

6.)

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Nagy András Botond jegyző

7.)

Bejelentések.
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Kossa Lajos polgármester:
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.)Tájékoztató az adósságrendező eljárás megindításával kapcsolatos
teendőkről.
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben a bíróság által kijelölt pénzügyi gondnok a
Mátraholding Zrt. képviseletében Pinka György urat, Pinkáné Surányi Edit asszonyt, Szelesné
Völgyi Éva asszonyt. Velük az elkövetkezendő időszakban sokszor fogunk találkozni, hiszen
ők fogják levezényelni az adósságrendezési eljárást. Hivatalosan Pinkáné Surányi Edit a
felelős az eljárás lefolytatásáért, Pinka György és Szelesné Völgyi Éva a cég képviseletében
segíteni fogják az ő munkáját.
Engedjék meg, hogy néhány szóban tájékoztassam a közvéleményt arról, hogy mi történt a
2011. június 24. napján tartott falugyűlés és a képviselő testület 2011. augusztus 11-ei ülése
között, amikor is Aba Nagyközség Képviselő-testületének nem maradt más lehetősége, mint
az adósságrendezési eljárás megindításának elhatározása. 2011. június 24-én tartottuk azt a
falugyűlést ahol részletesen tájékoztattam a lakosságot a kialakult helyzetről, annak okairól,
illetve felvázoltuk annak az eljárásnak a menetrendjét, amely alapján elkerülhető lett volna az
adósságrendezés. Ennek a folyamatnak Aba Nagyközség Önkormányzatán kívül 5
főszereplője volt. Az ERSTE Bank, a Strabag Zrt, a Swietelsky Magyarország Kft, a Hypo
Bank, és a reptéri befektető cég. 2011. június 24-én arról tájékoztattam a lakosságot, hogy bár
az Önkormányzat nehéz helyzetben van, mégis létezik megoldás, és Aba Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy az
adósságrendezést elkerüljük. Ehhez részben szükség lett volna az Erste Bankkal történő
megállapodásra. Akkor elmondtam, hogy az Erste Bank szerint milyen megállapodás várható,
ehhez szükség lett volna a reptéri ingatlan értékesítésére, ebből egy komoly bevétele
származott volna az önkormányzatnak, valamint szükség volt a kötvényünket kibocsájtó bank,
a HYPO Bank hozzájárulására. Mind a Hypo Bank részéről, mid a reptéri befektető részéről
rendelkeztünk azokkal az ígérvényekkel, amelyek alapján ez a jogügylet megköthető lett
volna. A Strabag Zrt - vel kapcsolatban elmondtam, hogy egy egyezség várható, Swietelsky
Magyarország Kft - vel kapcsolatban pedig a perek szüneteltetése volt kilátásban. Peren kívüli
egyezség megszületése lenne a megoldás a szennyvíz beruházás viszonyainak rendezése
érdekében. Ehhez szükség lett volna a beruházásban érintett önkormányzatokkal történő
megegyezésre is. Ez volna az érintett négy önkormányzat érdeke.
Úgy terveztük, hogy az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében szükséges szerződések
aláírása augusztus elejéig befejeződhet és a reptéringatlan értékesítéséből befolyó mintegy
170.000.000,- Ft forint pedig elegendő lesz az akut problémáink rendezésére, valamint a
folyószámla-hitelünk meghosszabbítására. Illetve akkor még az Erste bank részéről is olyan
ígérvényünk volt, hogy a bank is az önkormányzat fizetőképességének fenntartásában
érdekelt, és mindent meg fog tenni ennek érdekében. Sajnos a falugyűlést követően az Erste
Bank részéről a képviselő testületnek egy egészen más fajta magatartást kellett
megtapasztalnia. A sajtóból és egyéb forrásokból a közvélemény is értesülhetett arról, hogy a
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bank továbbra is folytatta azt az inkasszálási gyakorlatot, amelynek következtében drámai
hónapok zajlottak Abán. Nem tudtuk kifizetni a dolgozók bérét, nem tudtunk szociális
segélyeket fizetni.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete minden olyan tervezetet,
megkeresést rendkívüli ülésen azonnal tárgyalt és jóváhagyott, amely ebből a helyzetből
kimozdította volna a települést, részünkről az együttműködés megvolt. Ennek ellenére az
Erste Bank a júniusban érkezett állami normatívát, valamint a működésünkhöz szükséges
ÖNHIKI pályázaton elnyert pénzt is, - mintegy 17.000.000,- Ft-ot - első körben zárolta.
Személyes egyeztetést kértünk, tárgyaltunk a bankban, akkor ott azt az ígéretet kaptuk, hogy
megkeresik annak a lehetőségét, hogy ezt a pénzt fel tudjuk használni, és hogy az
önkormányzat működőképessége biztosított legyen. Sajnos mire hazaérkeztünk Budapestről
azzal kellett szembesülnünk, hogy miközben mi arról tárgyaltunk, hogy kifizetéseket
engedélyezzenek, a bank leinkasszálta a számlánkról a teljes rajta lévő összeget. Ennek a
folyamatnak volt a végkifejlete a július végére meghirdetett, Budapesten az Erste Bank
aulájában tartandó sajtótájékoztató, melyen jelen volt Aba Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete, valamint a sajtó képviselői. Ennek köszönhetően személyesen tudtunk
egyeztetni a bank elnök vezérigazgatójával, amelynek eredménye ismeretes, akkor
25.000.000,- Ft összeget felszabadított a bank annak érdekében, hogy a béreket, szociális
segélyeket ki tudjuk fizetni. Természetesen a képviselő-testület kérte, hogy az egyéb ügyekről
is érdemben tárgyaljon velünk a bank vezetősége. Erre akkor ott ígéretet kaptunk, de sajnos
ezt követően ismét egy egész más folyamat indult el. Ebben az időszakban is egyre nagyobb
nyomás nehezedett az önkormányzatra. Hozzá szeretném azt tenni, annak ellenére, hogy
megszületett az önkormányzat és a Strabag Zrt között az a megállapodás, mely az inkasszó
szüneteltetését tette volna lehetővé, a végrehajtó - aki a Strabag Zrt követelését kezelte időközben végrehajtási jogot jegyeztetett be az önkormányzat összes cégére, majd a
polgármesteri hivatal épületére is. A Swietelsky Magyarország Kft- vel sikerült a per
szüneteltetésére vonatkozó megállapodás megkötése, ez volt az egyetlen érdemi lépés. Más
előrelépés nem történt a szennyvízberuházás problémáinak megoldása érdekében.
Két olyan szereplője volt az önkormányzaton kívül ennek a történetnek, akik igen pozitív
módon álltak a problémához. Az egyik a Hypo Bank, aki a hozzájárulását megadta a reptéri
ingatlan értékesítéséhez. Aba Nagyközség Önkormányzata számára nagyon fontos, hogy az
Erste és a Hypo Bank között folytatott egyeztetésen a Hypo Bank szerette volna elérni azt,
hogy a reptéri ingatlan értékesítéséből befolyó, mintegy 170.000.000,- Ft - ot bocsássa a két
bank az önkormányzat rendelkezésére annak érdekében, hogy a 60 napon túli lejárt tartozásait
rendezni tudja, így az önkormányzat fizetőképessége biztonságosan fenn maradjon. A mi
megítélésünk szerint is ez lett volna az egyetlen módja annak, hogy az önkormányzat
fizetőképességét megőrizzük. A reptéri befektetők részéről a falugyűlés óta eltelt időszakban
sikerült véglegesíteni az ingatlan hasznosításához szükséges valamennyi szerződést, a
képviselő testület ezeket a szerződéseket jóvá is hagyta, Ilyen értelemben sem lett volna
semmi akadály annak, hogy a folyamat pozitív végkifejletig jusson el.
Még egy fontos eleme volt ennek az időszaknak, amit jóvá kellett volna hagynia a képviselő
testületnek, az óvadéki szerződés, amely az Erste Bank- a Hypo Bank- és Aba Nagyközség
Önkormányzata között köttetett volna. Ezt az óvadéki szerződést augusztus elején kapta meg
a képviselő testületünk. Megvizsgálva egyértelműen megállapítottuk azt, hogy az abban
foglaltak a benne írott szándékkal éppen ellentétesesek. Aláírásával Aba Nagyközség
Önkormányzatának fizető képességét nem tudtuk volna fenntartani. Ennek a lényege az volt,
hogy az Erste Bank továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy a befolyó bevételből egy jelentős
összeget a folyószámla-hitelünk törlesztésére fordítsuk. Egy egyszerű számtant elvégezve a
képviselő-testület egyértelműen azzal szembesült, hogy a reptéri ingatlan értékesítése az akut
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problémáinkra semmilyen megoldást nem jelentett volna azon túl, hogy egy jelentős összeget
a bank felé törlesztettünk volna. Ezen kívül természetesen több olyan pontja is volt az óvadéki
szerződésnek, amely elfogadhatatlan volt a számunkra. Ennek a leglényegibb része az volt,
hogy a bank részéről egy olyan pénzügyi biztos került volna kinevezésre, amellyel szerződést
a bank köt, díját pedig az önkormányzat fizeti. Tulajdonképpen a pénzügyi biztos hatásköre
oly mértékű lett volna, amely Aba Nagyközség képviselő-testülete kézéből minden döntést
kivett volna. Miután ezekkel a feltételekkel szembesültünk, a képviselő testület levelet küldött
az Erste Bank elnök vezérigazgatója részére. Kértük, hogy 2011. augusztus 10-én 16.00 óráig
levelünkre érdemi választ szíveskedjenek adni. Felolvasnám ezt a levelet.
(levél írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)A bank részéről erre a levélre érdemi válasz nem
érkezett. 2011. augusztus 09-én érkezett egy fax részükről, amelyben a lejárt folyószámla
hitelünk,- amely mintegy 190.000.000,-Ft -megfizetésére kötelezte önkormányzatounkat.
A képveselő-testület 2011. augusztus 11-én fél 5 kor ülésezett, és kezdeményezte az
adósságrendezési eljárás megindítását a bíróságon a szükséges iratok benyújtásával, annak
érdekében, hogy jogi védelmet tudjunk biztosítani az önkormányzat és a faluközösség
számára. Ezt követően a bíróság el is rendelte az adósságrendezi eljárást. 2011. agusztus 19én 12 óra 18 perckor megjelent a hirdetmény a cégközlönyben. Ettől a perctől kezdve Aba
Nagyközség számlái védettek, ekkortól a bank már nem fért hozzá a bevételeinkhez.
Engedjék meg, hogy az adósságrendezési eljárás folyamatáról is részletes tájékoztatást adjak.
Sajnos sok a hamis információ, ami az emberekhez eljutott, ezeket szeretném eloszlatni.
Az adósságrendezési eljárásról a 1996. évi XXV. Törvény rendelkezik, amely törvényt a
parlament 2011. július 13-ai hatályba lépéssel módosított, és ezek a módosítások több
szempontból is pozitívan érintik az önkormányzatokat. Azért szeretném hangsúlyozni, hogy
adósságrendezési eljárásról van szó, mert nagyon sokan csődről, csődbiztosról beszélnek. Ez
egy adósságrendezési eljárás, egészen mást jelent, természetesen nem egy egyszerű folyamat,
de nem a csődről szól hanem arról, hogy az önkormányzat helyzetét az adósságrendezési
törvény paragrafusai szerint megfelelő jogi keretek között tudjuk rendezni.
A törvény pontosan meghatározza a helyi képviselő-testület feladatát. A mai testületi ülés is
ennek egy fontos állomása. A bíróság által kijelölt Mátraholding Zrt munkatársainak fontos
feladata lesz az eljárás során. Hangsúlyozni szeretném, hogy az önkormányzat és a pénzügyi
gondnok cég abban érdekelt, hogy ezt a helyzetet minél előbb feloldjuk, és az ejárás során a
törvényben meghatározott feladatainkat maradéktalanul el tudjuk látni. Az első fontos része az
adósságrendezési eljárásnak 2011. október 18-ig fog tartani. A gondnok felé 2011. október 18ig kell az önkormányzat összes hitelezőjének iratokkal alátámasztva a lejárt vagy le nem járt
pénzügyi követelési igényüket bejelenteni. Ezzel párhuzamossan a képviselő-testületnek a
legelső feladata az lesz, hogy létrehozza az adósságrendezési bizottságot. Harminc napon
belül el kell készítenünk a válságköltségvetést a tövényben meghatározott kötelezettségek
szempontjait figyelembe véve és követve. Az első hatvan nap feladata még a vagyonleltár
elkészítése. Az első hatvan nap után lesz lehetőség arra, hogy elinduljon egy egyeztetési
folyamat, ennek lényege az, hogy az önkormányzat és a hitelezők megpróbálnak egyezséget
kötni. Ennek keretében a képviselő-testület egy egyezségi javaslatot, illetve egy
reorganizációs programot fog készíteni, ezt fogjuk majd átadni. A rendelkezésre álló idő 240
nap, amennyiben ez idő alatt nem születik egyezség, abban az esetben következik be a
harmadik stádiuma az adósságrendezésnek, amely az önkormányzati vagyon bíróság általi
hitelezők közötti felosztását jelenti. A pénzügyi gondnok feladatairól, hatásköréről a törvény a
következő képpen rendelkezik. A pénzügyi gondnok áttekinti a helyi önkormányzat
gazdálkodását és feltárja, hogy milyen okok vezettek az adósságrendezési eljárás
megindításához. A helyi önkormányzat valamennyi vagyonával kapcsolatos iratba betekinthet.
Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, valamint bizottságai önkormányzati
vagyont érintő ülésein. A adósságrendezéssel kapcsolatban előterjeszést tehet, melyet a
bizottság vagy képviselő-testület soron kívül köteles tárgyalni. A hitelezőket tájékoztatja az
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önkormányzat vagyonával, illetve az adósságrendezési eljárással kapcsolatban. Tájékoztatja a
helyi önkormányzat törvényességi ellenőrzéséért felelős szervet. Természetes ezen kívül még
nagyon sok feladata lesz a pénzügyi gondnoknak, amelyről ők maguk is fognak néhány szót
szólni. A legfontosabb azonban az, hogy pénzügyi gondnok ellenjegyzése szükséges
valamennyi önkormányzati kifizetéshez. Néhány szót szeretnék szólni a rövid távú
feladatainkról. Ahogy már mondtam az adósságrendezési eljárás egy nagyon komoly jogi
védelmet biztosít az önkormányzat számára. Ennek előnyei már láthatóvá váltak, és napokon
belül érezhető lesz a lakosság részére is, hiszen a segély valamint munkabér kifizetések meg
fognak történni. Valamennyi inkasszó lekerült a számlánkról, és az azóta befolyt állami
bevételeinket már a legszükségesebb kiadásaink fedezésére tudjuk fordítani. Valamennyi
végrehajtási jog az önkormányzati ingatlanainkról, önkormányztai cégeinkről le fog kerülni.
Tehát az a veszély is megszűnt, amelyet a Stabag Zrt. fellépése jelentett az önkormányzatnak.
Nagyon fontos, hogy 2011. augusztus 18-tól a kötelező feladatokat láthatja csak el az
önkormányzat. Szeretném megjegyezni, hogy az oktatási nevelési intézményeinket annyiban
fogja érinteni, hogy a válság költségvetésben csak azzal a pénzzel tudunk gazdálkodni, ami
rendelkezésünkre áll. Ezért nem biztos, hogy minden olyan szolgáltatást tudunk az
intézményeinkben biztosítani, amit eddig tudtunk. Ami fontos a faluközösség számára, hogy
egyik oktatási nevelési intézményünket sem fenyegeti az a veszély, hogy meg kelljen
szüntetni. Az önként vállalt feladatok finanszírozását az eljárás során nem tudjuk biztosítani.
Az egyesületi élet, kultúrális élet lesz az, amely az önkormányzati támogatás hiányát érezni
fogja. A közösségek nagyobb áldozatvállalását szeretném kérni, ugyanis meggyőződésem,
hogy összefogással ezen a területen is zökkenőmentesebben tudunk majd tovább lépni.
Az Európai Unios fejlesztések miniszteri engedéllyel folytathatók, ez a járóbeteg szakellátó
központ megépítését érinti. A miniszter úrtól kell egyedi engedélyt kérni ennek a
beruházásnak a folytatásához. Az adósságrendezési eljárás legfontosabb feladata az lesz, és itt
hárul nagyon fontos feladat a pénzügyi gondnokra, hogy fel kell mérnük tételesen az
önkormányzat valamennyi tartozását, de ugyan így föl kell mérni valamennyi követelését is. A
cég a tartozásokat tételesen felül fogja vizsgálni, és meg fogja állapítani melyik jogos, melyik
nem jogos. Van még egy kategória, azok a követelések, amelyek kapcsán bírósági per van
folyamatban. Valamennyi olyan követelését az önkormányzatnak felül fogják vizsgálni
amelyeket mi nyilvántartunk, és ezeknek a követeléseknek a behajtására is intézkedéseket kell
tenni. Tehát az egyenleget megvonni még nem tudjuk, az elkövetkezendő hónapokat követően
tudjuk azt megmondani, hogy az önkormányzat tartozásai és követelései milyen arányban
állnak egymáshoz. Ennek birtokában tudunk egyezségi ajánlatot tenni e hitelelzőinknek, és
amennyiben sikerül megegyezni, akkor az egyezségi megállapodás jóváhagyásával a bíróság
lezárja ezt a folyamatot. Amennyiben erre nem kerül sor akkor még néhány hónapot fog
igénybe venni az önkormányzati vagyon bíróság által történő felosztása a hitelzők között.
Még két fontos momentumra szeretném felhívni a figyelmet, egyrészt az adósságrendezési
eljárásba bevonható vagyoni körre, nagyon fontos, hogy az adósságrendezésről szóló törvény
jelentősen lekorlátozta az adósságrendezési körbe bevonható önkormányzati vagyont.
Önkormányzati alapellátást, kötelező feladatellátást biztosító ingatlanokat, minden olyan
ingatlant amelyhez az önkormányzat állami támogatást kap, nem lehet bevonni az
adósságrendezési körbe, ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert ez azt jelenti, és ezt
kérem, hogy mindenki tartsa szem előtt, hogy egyetlen olyan feladatellátást sem veszélyezteti
az adósságrendezés amely kötelezően ellátandó feladat. Legyen szó polgármesteri hivatalról,
iskoláról, közösségi házról, és egyéb ingatlanokról. A másik, ami nagyon fontos, és ez az
elkövetkezendő napok, hetek legfontosabb feladata az intézményi dolgozóink, önkormányzati
dolgozóink, szociális segélyezettek felé fennálló tartozásaink rendezése lesz. Itt is az egyik
nagyon fontos és jó hír, hogy az utalásokat időben az állami normatíva beérkezését követően
teljesíteni tudjuk. Ez azt jelenti, hogy a szeptemberben esedékes személyi juttatásához
mindenki késedelem nélkül és haladéktalanul hozzá fog jutni. A másik, ami nagyon fontos,
hogy a bérjellegű követelések első ranghelyen vannak a kielégítési sorrendben, és a cég
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képviselőivel egyeztetve ők is úgy látják, hogy a szeptemberben befolyó helyi adók köre az
adósságrendezésbe bevonható, ebből a bevételből az önkormányzat teljesítheti a személyi
jellegű tartozásainak a kifizetését. Ezért szeretnék kérni mindenkit arra, hogy lehetőleg
határidőben, minél előbb tegyen eleget a helyi adófizetési kötelezettségének. Szeretném
hangsúlyozni, hogy ez a pénz már nem fog elmenni más célokra, ez a helyi közösség érdekeit
fogja szolgálni, az intézményeink dolgozóinak elmaradt személyi juttatásait fogja fedezni.
Az elkövetkező napok fontos feladata a zökkenőmentes tanévkezdés mind az iskolákban,
mind az óvodában. Reményeink szerint a jövő hét folyamán minden olyan kérdést rendezni
tudunk, amely a tankönyvellátással, tanévkezdéssel illetve a gyermekek étkeztetésével
kapcsolatos. Az eljárás jogi részéről ennyit szerettem volna elmondani.
Szeretném mégegyszer hangsúlyozni, hogy az adósságrendezési eljárás bár nem egy könnyű
feladat, de ez nem a település végét jelenti, sokkal inkább, ha ezt az időszakot tisztességesen
végig küzdjük, akkor egy új lehetőséget fog számunkra teremteni. Nem véletlenül említettem
azt, hogy ha tisztességesen végig küzdjük, ugyanis itt van egy olyan hitelezői kör, illetve egy
olyan kör, akinek tarozik az önkormányzat, aki tisztességesen megdolgozott azért a pénzért,
amit ki kellene fizetnünk. Nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez
megtörténjen, de természetesen ismertek azok a problémák is, amelyek évek óta, hónapok óta
nyomják az önkormányzatunkat, az Erste Bankkal a Strabag Zrt-vel, valamint a Swietelsky
Kft-vel kapcsolatos vitáink. Az adósságrendezési eljárás arra is lehetőséget ad számunkra,
mint jeleztem egy nagyon komoly jogi védelmet kaptunk ez által, hogy ezeket az ügyeket is
tisztázzuk, és meggyőződésem, hogy ezeket következetesen végig kell vinnünk. Azért kell
végig vinnünk, mert egyrész követeléseink vannak, ezeknek a követéléseknek a realizálása
jelentősen javíthatják az önkormányzat helyzetét. Azért is kell megvívnunk ezt a csatát a
szeretet és az igazság jegyében, mert nem szabad hagynunk, hogy ez más önkormányzattal
még egyszer előforduhasson Magyarországon. Úgyanis az, ami a három cég tevékenységét
jellemezte az elmúlt időszakban és erre most nem kívánok részletekbe menően kitérni, erről a
falugyűlésen már részletesen bezéltem, számomra egy dolgot bizonyított, hogy egy
önkormányzat önmagában, lagalább is ők úgy gondolták, hogy kevés ahhoz, hogy az érdekeit
érvényesítse. Ezek a cégek kiterjedt kapcsolati rendszerrel, befolyással és nagyon komoly
anyagi tőkével rendelkeznek, ellentétben Aba Nagyközség Önkormányzatával. Én úgy
gondolom, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata nincs egyedi helyzetben, éppen ezért
precedens értékű, ami velünk történt. Azért kell feltárnunk, hogy ez még egyszer ne
fordulhasson elő. Kérek mindenkit arra, hogy e mellett a nagyon komoly folyamat mellett,
amely le fog zajlani az életünkben, és amelynek a jogi keretei egyértelműek, én kérem, hogy
ne tétlenül nézzük ezt, a faluközösség ne csak arra várjon, hogy az önkormányzat tájékoztatást
fog adni az éppen aktuális helyzetről, hanem meggyőződésem, hogy ezzel párhuzamosan el
kell indítanunk egy olyan közösségépítési folyamatot, illetve fel kell erősítenünk amelyről
szintén volt már szó az elmúlt hónapokban, és egyébként meggyőződésem az, hogy az a
program, amelyet a nyár folyamán bemutattunk és amely az Ország Szíve Program nevet
viseli, és amely program részleteiben kibontva a helyi közösségi erőforrások minél
hatékonyabb felhasználását jelenti, és egyben egyfajta védőgyűrű létrehozását jelentené a
helyi közösség tagjai számára. Meggyőződésem, hogy ezen folyamatok következetes
elindításával az adósságrendezési eljárás lezárásáig egy olyan új világot építhetünk fel Abán,
amely példaértékű lehet.
Befejezésül mindenkitől annyit szeretnék kérni, hogy a maga helyén kezelje ezt a folyamatot.
Természetesen nem örülünk annak, hogy ez kialakult, nem mi akartuk így, de ha már
kialakult, akkor viszont én azt gondolom, hogy ezt nyugodt, békés szívvel végig kell vinnünk.
Meggyőződésem, hogy ha tisztességgesen visszük végig a folyamatokat akkor a közösség
ebből lelkiekben és anyagilag is megerősödve kerül ki. Ami nagyon fontos még, mindenkit
arra szeretnék kérni, hogy bármilyen társaságban előkerül Aba helyzetéről a szó, az
adósságrendezés szóba kerül, kérem, hogy erősítsenek meg mindenkit abban, legyen az helyi
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lakos, legyen az környékbeli, hogy ez nem tragédia, ez nem csőd, ez nem kinevetni való
dolog, ez nem kárörvendésre okot adó dolog. Én minden jóérzésű embert arra szertnék kérni,
hogy aki tud az cselekvő módon, aki csak lélekben, gondolatban az úgy tegye meg, s
támogasson minket abban, hogy ezt a folyamatot minél előbb lezárhassuk, és tiszta lappal
indulhasson tovább a faluközösség. Köszönöm, és mielőtt még átadnám a szót a
jelenlévőknek, Pinka Györgyöt szerteném felkérni, aki a Mátraholding Zrt. nevében szeretne
néhány szót szólni.
Pinka György Mátraholding Zrt.:
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, köszönöm a polgármester úrnak a bemutatást, és
kimerítő tájékoztatását a helyzetről. Csak néhány dolgot szeretnék hozzáfűzni az
elhangzottakhoz. Nem egyedi eset Aba Önkormányzatának az esete, és itt most nem
konkrétan a beruházás ügyére gondolok, hanem arra, hogy az ország több pontjáról az elmúlt
hetekben több pénzügyi gondnoki kijelölést is kaptunk. Gondolok itt arra, hogy az
adósságrendezésről szóló 1996. évi XXV. Törvényt nem véletlenül módosította most a
kormányzat július 13-ai hatállyal. A tartalmi változások én úgy gondolom, hogy elég
egyértelműen az önkormányzatok javára történtek. Valamiféle mozgás van az önkormányzati
fizetőképtelenség megakadályozásában. Nem egyszerű feladat a pénzügyi gondnoki feladat.
Mint ahogy elhangzott múlt hét péntektől folyik az eljárás, ez az eljárásnak a kezdő időpontja.
A Fejér Megyei Bíróság a Mátraholding Zrt-t jelölte ki pénzügyi gondnoknak, a társaságon
belül pedig a székesfehérvári iroda látja el az itteni feladatokat. Az önök pénzügyi gondnoka
pedig Pinkáné Surányi Edit lesz, vele fognak a jövőben találkozni. Magáról az eljárásról
annyit mondanék a polgármester úr szavait megerősítve, sokan keverik az eljárások fogalmait
a gazdasági társaságokra jellemző felszámolás, csőd fogalmát az adósságrendezési eljárás
fogalmával. A társaságokkal ellentétben az önkormányzat nem szűnhet meg. Külön törvény
szabályozza ennek a kereteit, célja az önkormányzat fizetőképességének helyreállítása. Az
adósságrendezési eljárás első szakasza a vagyon illetve a vele szemben álló hitelezői
állomány felmérése. A második szakasz a hitelezők és az adós közötti egyezkedés, ennek
hiányában az adósságrendezés körébe vonható vagyon erejéig egy bírósági vagyonfelosztás
történik és a hitelezői igények kielégítése megtörténik. Az adósságrendezési eljárás
lezárásával pedig tovább működik az önkormányzat. Azoknak a hitelezői igényeknek a
kielégítése történik meg, amelyek az adósságrendezési elárás kezdő időpontjában fennálltak.
Az adósságrendezési törvény keretei között biztosítani kell az önkormányzat számára
kötelező feladatainak illetve a válságköltségvetésben meghatározott feladatainak ellátásához
szükséges pénzeszközöket. Így az eljárás alatt egy pénzügyi védernyőt biztosít, aminek
kedvező hatásait már most is érzi az önkormányzat, szó esett arról, hogy a végrehajtások
megszűntek az adósságrendezési eljárás kezdő időpontjával. A csődben úgy nevezik ezt, hogy
moratórium vagy fizetési haladék. Ez alatt a fizetési haladék időszaka alatt fel kell mérni a
hitelezői állományt, fel kell mérni azt a vagyont, ami ezzel szemben áll. Ki kell alakítani egy
reorganizációs programot, és ennek megfelelő egyezségi javaslatot. Ha a hitelezők felé ezt
deklarálja az önkormányzat, akkor elkezdődik az egyeztetés, amennyiiben a felek között
egyezség születik, akkor annak megfelelően történhet a követelések kifzetése. Pénzügyi
gondnoki feladatról még annyit, hogy a gondnok törvényességi kontrollt biztosít, tehát nem
irányít, csak azt a felügyeletet hivatott biztosítani az eljárásban, ami a hitelezői érdekek illetve
a törvény betartását szolgálja. Az önkormányzat működésének a biztosítása továbbr is a
polgármester úr, a jegyző úr, és a képviselő testület feladata.
Kérem a tisztelt megjelenteket, hogy működjenek konstruktívan együtt velünk, én azt tudom
ígérni, hogy ezt mi is megtesszük. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy alakítsa meg az
adósságrendezési bizottságot, ezt követően a törvényi határidőknek megfelelően a
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válságköltségvetést alakítsa ki, és a soron következő feladatokat lássa el. Minden szakmai
segítséget meg fogunk adni, ami ahhoz szükséges, hogy az eljárást korrekt módon sikerüljön
lezárni. Én bízom benne, hogy úgy keveredik ki az önkormányzat is és az adósok is ebből az
eljárásból, hogy az mindenki megelégedésére szolgál majd. Köszönöm a figyelmet.
Kossa Lajos polgármester:
Még egy dolgot az egyértelműség kedvéért el kell mondanom. Jeleztem, hogy a reptéri
ingatlan értékesítésére vonatkozó megállapodásokat jóváhagytuk. Természetesen mivel az
óvadéki szerződés nem került aláírásra, így az ingatlanértékesítési szerzősés sem, tehát a
reptéri ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdonában van. Ezt még fontosnak tartottam
jelezni. Kérdezem a képviselő-társaimat, kinek van észrevétele, kérdése?
Amennyiben nincs kérdés, kérném, hogy a törvényi kötelezettségnek eleget téve alakítsuk
meg az adósságrendezési bizottságot. A adósságrendezési bizottságnak a törvény szerint a
polgármester, a jegyző, a pénzügyi bizottság elnöke és további egy önkormányzati képviselő a
tagja, elnöke pedig a pézügyi gondnok, személy szerint Pinkáné Surányi Edit. Tisztségre
vonatkozóan meg van határozva egy kivételével, hogy ki legyen a tagja. Dr. Pőcze Ferencre
szeretnék javaslatot tenni, aki tagja lenne még ennek az adósságrendezési bizottságnak.
Szeretném megkérdezni Dr. Pőcze Ferencet, hogy vállalja -e ezt?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Igen vállalom.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm. Képviselőtársaim véleményét szeretném kérni a javaslattal kapcsolatban.
Aki egyet ért azzal, hogy az adósságrendezési bizottság önkormányzati képviselő tagja Dr.
Pőcze Ferenc legyen kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:
97/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva az Adósságrendezési Bizottságba Dr. Pőcze Ferenc képviselőt,
alpolgármestert delegálja.
Kossa Lajos polgármester:
A bizottság megalapításával kapcsolatban szeretnék javaslattal élni. Aki egyet ért azzal, hogy
az önkormányzat a következő személyi összetétellel megalakítsa az adósságrendezési
bizottságot: Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző, Mercsek György
Pénzügyi Bizottság elnöke, Dr. Pőcze Ferenc képviselő, a bizottság elnöke pedig Pinkáné
Surányi Edit. Aki ezzel egyet ért, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:
98/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakítja az Adósságrendezési
Bizottságot. Az Adósságrendezési Bizottság a következő tagokból áll:
A bizottság elnöke: Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok,
Kossa Lajos polgármester,
Nagy András Botond jegyző,
Mercsek György Pénzügyi Bizottság elnöke,
Dr. Pöcze Ferenc alpolgármester,
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen továbbra is folyamatos tájékoztatást fogunk adni az időszerű kérdésekről, és
ezen túlmenően is állunk mindenki rendelkezésére. A Mátraholding Zrt képviselőinek
köszönöm a részvételt és a tájékoztatást.

2.) Beszámoló az abai Hétszínvirág Óvoda a 2010/2011. nevelési évben
végzett munkájáról.
Előadó: Varga Istvánné óvodavezető
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Kossa Lajos polgármester:
Megadnám a szót Varga Istvánné óvodavezetőnek.
Varga Istvánné:
Köszönöm a szót. Tisztelt képviselő testület, a tavalyi nevelési évünket az alapos
előkészületek után kezdtük meg, amelyet a nyár folyamán a beiratkozás, a szülők
tájékoztatása, a családlátogatások, és az óvoda környezetének rendbe tétele előzött meg.
Elmondhatom, hogy az óvoda épületszárnyát az akadálymentesítés pályázatból nagyon szépen
megvalósítottuk, így biztosítani tudjuk a mozgássérült gyerekek fogadását is.
Van egy táblázat a beszámolóban ebből csak egy két részletet emelnék ki. A férőhelyünkhöz
képest 110% feltöltöttséggel dolgoztunk, 193 fő volt év végén a gyermekek létszáma, ennek
38%-a nagycsaládból érkezett, 42%-a pedig létminimum alatt élő hátrányos helyzetű
családból. A hátrányos helyzetű gyermekek óvodánkban térítésmentesen étkeztek. 52
kisgyermek kezdi meg szeptemberben az általános iskolai tanulmányait. Napi gyakorlati
munkánkban hangsúlyt fektettünk a prevencióra, a korrekcióra, és a tehetséggondozásra is.
Korrekciós, prevenciós foglalkozások a tanköteles korú gyerekek 49%-a vett részt. A
gyermekek 59%-a vesz részt gyógytestnevelési foglalkozásban heti két órában az óvoda
gyógy-testnevelője közreműködésével. 12 fő sajátos nevelési igényű gyermekünk volt,
gyógypedagógus közreműködésével biztosítottuk számukra a fejlesztést. A felzárkóztatáson
kívül fontos feladat a tehetséggondozás is, a tehetséges nagycsoportos gyerekek részére
néptánc foglakozást szerveztünk a szülők igényének és térítésének alapján. Ovis-foci is volt a
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gyermekek részére hozzáértő apuka irányításával. Kézműves foglalkozást pedig az
óvodapedagógusok tartottak a nagycsoportosok részére, kötelező óraszámukon belül
térítésmentesen. Biztosítani szerettük volna, hogy minden gyerek egyénileg megkapja a
fejlesztést. Kiemelt feladatnak tekintettük a gyermekvédelmi munkát, a gyermekjóléti
szolgálat munkatársai jelzésünkre a család segítésére indultak. 2010. év januárjában megnyílt
a pályázati forrásból megvalósult Tündértanya gyerekház óvodánk épületében. Ez is jól
példázza, hogy az óvoda nyitott az abai családok számára. Személyi feltételeinkről szeretném
elmondani, hogy minden óvodapedagógus szakképzett, 6 fő másoddiplomával is rendelkezik,
a dajkák szakképesítettek. Ebben az évben 2 dajka munkatársnő nyugdíjba vonult, helyettük
két helybéli lakos dajka munkába állt, így a folytonosságot biztosítani tudtuk. Udvarunkat
januártól az óvodai dolgozók és a szülők takarítják. Ezt a munkát ezúton is szeretném
mindenkinek megköszönni. 2010. év szeptemberétől minden csoportunkba bevezettük az
Életfa Kompetencia Óvodai Programot. Az óvodapedagógusok csapatmunkában a gyermekek
életkori sajátosságának megfelelően egy nagy irodalmi anyagot állítottak össze, készítettek
elő az oktatásra. Elsősorban a magyar népmeséket helyezve előtérbe. 2010. év szeptemberétől
együttműködési megállapodást írtunk alá az Edukációval a Biztos Kezdet Óvodai Program
címén. Ezzel a programmal tárgyi feltételeinket úgy tudtuk javítani, hogy csoportjaink
fejlesztő játékokat kaptak, ezzel a csoportjaink eszközállománya megújult.
Szeretném kiemelni, hogy a vállalkozók anyagi támogatásából az udvari hinták alá
gumiszőnyeget tudtunk rakni. Vadász Zoltán biztosította térítésmentesen a beépítését, Hegyi
Kornél vállalkozó a nyár folyamán pedig az udvari játékokat felújította. Sajnos 2010. év
áprilisától megromlott a gesztor intézményünkkel és ezáltal Soponya Nagyközség
Önkormányzatával a kapcsolat. Az imént említett dátumtól, semmilyen kifizetést nem
teljesítenek óvodánk tekintetében. Kiemelném a szülőkkel való szoros együttműködést.
Segítették a gyermekek együttnevelését oly formában, hogy elfogadták javaslatainkat,
bizalmat adtak nekünk. Minőségbiztosítás témakörben igényeiket év elején felmérjük, és
ballagáskor év végén pedig megelégedettségüket szintén felmérjük kérdőívek segítségével,
ezek elemzését elvégezzük. Az Aba Sámuel Általános Iskola pedagógusaival nagyon jó
kapcsolat alakult ki, elkezdtünk egy olyan folyamatot ami szintén segíti az óvodai nevelést,
október végén egy kerekasztal megbeszélésre kerítettünk sort, ahol az észrevételeket,
tapasztalatokat egyeztettük. Kiemelném még az egészségüggyel a jó kapcsolatot, az óvoda
orvosa, védőnője mindent elkövet annak érdekében, hogy a szükséges szűrővizsgálatokat
pontosan elvégezze. Elmondanám, hogy öt munkaközösségünk munkája színesítette az
óvodában folyó nevelőmunkát. Részt vettünk a falu ünnepélyein, büszkék vagyunk arra, hogy
az április folyamán már hagyománnyá váló tavaszköszöntő gálánkon nagyon jól szerepeltek a
gyerekek. Megtörtént a gyógytestnevelési, és logopédiai beszámoló. Sajnos sok kisgyerek
szorult logopédiai fejlesztésre. A gyermekvédelmi beszámoló is megtörtént, erről a tisztelt
képviselő testület a tájékoztatót megkapta. Minden óvodapedagógus 30 órás drámajáték
továbbképzésen vett részt, ennek a programnak a keretén belül 3 bábokkal teli meseládával
gazdagodott óvodánk. A Biztos Kezdet Óvodai Program egy olyan pluszt ad a gyermekek
részére az iskolakezdéshez, amely nagy segítség lesz az átmenet leküzdésében. Amit
fontosnak tartok elmondani az óvoda szempontjából, hogy sajnos a most induló
pályázatokban még nem tudunk részt venni, de úgy gondolom, hogy az óvoda mostani
helyzete majd alkalmas lesz a jövőben arra, hogy esetleg önfenntartó legyen intézményünk.
Referencia óvoda kijelölést kaptunk, rajtunk kívül az országban még négy óvodát jelöltek ily
módon. Szeretném megköszönni az óvoda valamennyi dolgozójának az egész éves munkáját,
a fenntartó áprilisig tartó jó hozzá állását. Köszönöm, hogy meghallgattak, kérem a
beszámolóm elfogadását.
Kossa Lajos polgármester:
Megadnám a szót Bor József Dezsőnek az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
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Bizottságának elnökének.
Bor József Dezső:
Tisztelt képviselő testület az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta az abai Hétszínvirág óvoda 2010/2011. nevelési évről szóló beszámolóját és
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Hétszínvirág Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról szóló
beszámolót elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
99/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az abai Hétszínvirág Óvoda
2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3.)Beszámoló az Aba Sámuel Általános Iskola 2010-2011. tanévben végzett
munkájáról.
Előadó: Kasó László igazgató
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Kossa Lajos polgármester:
Következő napirendi pontunk ismertetésére átadom a szót Kasó László igazgató úrnak.
Kasó László:
Az Aba Sámuel Általános Iskola egy fárasztó, nehéz, de eredményes tanévet zárt le 2011.
június 15-én. Hosszú volt ez a tanév hiszen 188 napot jártunk iskolába. Sok programot
folytattunk le a tanév során, legyen az régebben megkezdett illetve új program. Ezek közül
miden képen kiemelném a kompetencia alapú oktatás általánossá tételét. Két évvel ezelőtt az
iskola több mint 40 millió forintot nyert arra a célra, hogy a kompetencia alapú oktatást
bevezesse. A kezdetekkor csak bizonyos évfolyamokon, bizonyos osztályoknál egy két
tantárgy tekintetében került sor a kompetencia alapú oktatás bevezetésére. Olyan kedvező
tapasztalatokat szereztünk abban az évben, hogy valamennyi évfolyam valamennyi
tantárgyánál elkezdődött a kompetencia alapú oktatás. A statisztikai eredmények, itt
elsősorban az osztályismétlések számának az alakulására gondolok, azt mutatják, hogy ez egy
eredményes tevékenység. Az oktató, nevelő munkának tárgyi és személyi feltételei vannak.
Az egyik legfontosabb feladata az iskola vezetésének az volt, hogy az oktató, nevelő munka
tárgyi és személyi feltételeit biztosítsa. Egész évben a zökkenőmentes munka biztosított volt.
Két olyan komoly beruházás készült el, amire azt hiszem, hogy büszkék lehetünk. Az egyik a
tanév elején volt, amikor is az informatika tantermet átadtuk, a másik pedig az iskola bővítése.
A tetőtér kialakítása, beépítése után 8 tanterem, és új irodák kerültek kialakításra. A személyi
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feltételekben bekövetkezett nehézségeket is sikerült a tanév elején megoldani. Az iskola éves
munkaterv alapján dolgozott. Különböző célokat tűztünk magunk elé, ezek közül az egyik az
előbb említett kompetencia oktatás, a minőségi oktatásra törekvés, a hatékonyság fokozás
szintén kiemelt feladatunk volt. A szülő iskola kapcsolatát szerettük volna még hatékonyabbá
tenni, ennek érdekében az iskolaszékkel új formákat alakítottunk, és ennek alapján
dolgoztunk. Az iskolában 247 hátrányos helyzetű tanuló van, ez sajnálatos módon magas
szám, ebből adódott az iskola egyik fő feladata, hogy a lemaradó hátrányos helyzetű tanulókat
felzárkóztassa. A felzárkóztatás mellett ugyan olyan fontos a tehetség gondozás. Az iskola
jelmondata, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. A pedagógusnak az a feladata, hogy
a tehetséget minden tanulóban megtalálja, és a bennük rejlő lehetőségeket a felszínre hozza.
Korábban az országos kompetencia mérés eredményeink matematikából, illetve magyar
tantárgyból elmaradtak a kívánalmaktól, ezért komoly összeget nyertünk pályázaton ezen
területek fejlesztésére. Három éves fejlesztési terv összeállítására került sor. A tavaly megírt
kompetencia felmérések, melynek az eredményeit idén tudtunk meg, jelentős javulást
mutatnak. Nyolc szakmai munkaközösség működött az iskolában, évek óta a nevelés öt
területét kiemelten kezeljük. 2005. évtől sikeres kezdeményezése az iskolának, hogy alsó
tagozatban három különböző irányultságú első osztályt indítunk, nevezetesen sport,művészeti és egész napos – osztályokat. Ezek az osztályok hozzák a várt eredményeket,
látszik, hogy érdemes volt bevezetni. A napközi is nagyon népszerű lett az utóbbi időben a
szülők között. Fontos feladata volt a nevelőknek a végzős diákok pályaválasztásának
előkészítése. Nagyon fontos a gyermekvédelmi munka, sajnos egyre több olyan esemény
adódik, ahol közbe kell avatkozni. Jegyző úr, a hivatal és a családsegítő szolgálat
segítségével, több alkalommal kellett intézkedni. Fontosnak tartom, hogy a szervezetek, mint
az iskolaszék, a diákönkormányzat, a közalkalmazotti tanács megfelelő szinten végezték a
munkájukat. Külön kiemelném, hogy a munkavédelem egy olyan területe az iskolai
munkának, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, de az idei évben mivel komoly építkezések
voltak az iskolában ezért a munkavédelem is előtérbe került, de szerencsére baleset nem
történt. Az Aba Sámuel Általános Iskola széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik, több
olyan szervezetnek a tagja, amely kistérségi vagy még magasabb szerveződés. A helyi
oktatási, nevelési intézményekkel jól működő kapcsolatban vagyunk. A soponyai iskolával is
jó volt a kapcsolatunk, de az utóbbi hónapokban ez a kapcsolat megromlott, és mint köztudott
ez a társulás fel is bomlott. A falu életében mind a pedagógusok, mint a tanulók tevékenyen
részt vettek. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy két évvel ezelőtt a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében komoly pénzeket nyertünk a kompetencia alapú oktatás
fejlesztésére. Ennek keretében 170 db laptoppal gazdagíthattuk iskolánkat. Ennek a
pályázatnak köszönhetően referencia intézmény lesz az iskola, tehát olyan szintű munka folyt
a kompetencia oktatás területén, ami lehetőséget ad arra, hogy ezzel a minősítéssel
rendelkezni tudjunk. Iskolánkban szervezni fogunk továbbképzéseket, és a nálunk működő jó
gyakorlatot átadhatjuk más intézmények részére. Minősítési folyamaton vettünk részt, aminek
következményeként mintegy tizenöt millió forintos pályázat beadására nyílik lehetőség. Az
Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága ülésén a bizottság elnöke kérte, hogy
adjunk egy rövid tájékoztatást arról, hogy a 2011/2012-es tanév előkészítése hol tart. Itt
szeretném megragadni az alkalmat, és a TV nyilvánossága előtt elmondani, hogy semmi
akadálya nincs annak, hogy 2011. szeptember 1-én a tanévet elkezdjük. 2011. augusztus 31-én
18.00 órakor lesz a tanévnyitó. Az első tanítási napon, az előző évek gyakorlatához hasonlóan
elmegyünk egy közös kirándulásra. Az Aba- Soponya közoktatási társulás megszűnik, és az
Aba Sámuel Általános Iskola az óvodával együtt a Perkáta-Nagykarácsony közoktatási
társulásnak lesz a tagja. A nyár folyamán minden szükséges egyeztetésre sor került, tehát
2011. szeptember 1-től ennek a társulásnak leszünk a tagjai. A lakosság számára ez a változás
nem lesz érezhető, minden gyakorlati dolog ugyan úgy fog működni, mint eddig. A szülők
gyermekük tanulásával kapcsolatos ügyeket továbbra is iskolánkban intézhetik, senki számára
ez nem fog kényelmetlenséget okozni. Köszönöm szépen a figyelmet.
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Kossa Lajos polgármester:
Megadnám a szót Bor József Dezsőnek az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnökének.
Bor József Dezső:
Tisztelt képviselő testület az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta az Aba Sámuel Általános Iskola 2010/2011. tanévéről szóló beszámolóját,
meghallgatta az igazgató úr szóbeli kiegészítését, és javasolja a képviselő testületnek
elfogadásra.
Surányi László:
Szeretném megkérdezni, hogy az iskola miért Kistérségen kívül keresett magának intézményi
társulást? Nem lett volna a Sárvíz Kistérségen belül alkalmas intézmény?
Kossa Lajos polgármester:
Mi a Seregélyes-Sárosdi társuláshoz szerettünk volna csatlakozni, sajnálatos módon nem
fogadták el a csatlakozási szándékunkat.
Kasó László:
Már a Nagykarácsony-Perkáta Társulás is két kistérségből tevődik össze, Aba érkezésével ez a
szám háromra nő. Egy kuriózum, hogy három tagintézmény három különböző kistérségből
érkezik. Gyakorlatilag ennek nagyon sok előnye van, egyrészt olyan társulásba kerültünk
bele, ahol van egy jól működő iskola, óvoda, van egy jól működő Általános Művelődési
Központ. Aba Nagyközség számára anyagilag is egy kedvező lépés volt. Én úgy gondolom,
hogy a szakmaiság és az anyagi érdekek nagyon pozitívan keverednek egymással.
Kossa Lajos polgármester:
Értem a kérdés lényegét, és néhány gondolattal szeretnék válaszolni. Ahogy a mai újság is
leírta az Aba-Soponya közoktatási társulás egy nagyon komoly plusz anyagi lehetőséget
jelentett, de az a kapcsolat ezen túlmutatott egy nagyon komoly szakmai együttműködés
indult el, valamint több Európai Uniós pályázaton az abai önkormányzat által nyert összeggel
a soponyai intézményeket is tudtuk támogatni. Ezért ért bennünket igen negatívan a soponyai
testület azon egyoldalú döntése, amellyel fölmondta az intézményi társulásunkat. Mi az utolsó
pillanatig polgármester úrral, jegyző asszonnyal is egyeztettünk, megvoltak a garanciák arra
nézve, hogy a fizetési nehézségeink megoldódjanak. Sajnos érdemben nem sikerült a
soponyai testülettel erről egyeztetni. Én elmondtam már korábban és most is meg szeretném
erősíteni, hogy ez Aba esetében hatvan millió forint plusz forrást jelent éves szinten. Mi erről
nem mondhatunk le. Nagyon bíztunk abban, hogy a Seregélyes-Sárosdi társulás fogad
bennünket, ott sajnos elutasító határozat született, és egy szerencsés véletlennek köszönhetően
a perkátai iskolaigazgató úr kezdeményezésére az utolsó pillanatokban a társulás létre tudott
jönni.
Köszönet ezért Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Nagykarácsony Község
Önkormányzata képviselő-testületeinek. A kieső hatvan millió forint teljesen ellehetetlenítette
volna a költségvetésünket. Az egy másik dolog, valóban kiderült, hogy egy olyan
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szellemiségű iskolával, illetve óvodával találkoztunk, amellyel hasonló értékrendet követ,
mint a mi intézményeink.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Sámuel Általános Iskola 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról szóló
beszámolót elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
100/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba Sámuel Általános Iskola
2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4.)Beszámoló a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010-2011.
évben végzett munkájáról.
Előadó: Tömör Zsuzsanna igazgató
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Kossa Lajos polgármester:
Mivel Tömör Zsuzsanna igazgató asszony külföldön tartózkodik, ezért rendhagyó módon én
szeretnék pár dolgot az írásos beszámolón túl szóban is ismertetni.
A művészeti alapiskola hat településen működött az elmúlt évben. Összesen 378 tanulója volt
az iskolának, ebből 195 tanuló Abáról. Az iskolára ugyanaz mondható el, mint a többi
oktatási, nevelési intézményre. A művészeti alapiskolát is érintette az építkezési tevékenység,
amely a Norvég-alap pályázat keretében zajlott ebben a tanévben. Sajnos az itt dolgozó
nevelőket is érintette az a kálvária, amelybe az abai önkormányzat került, de ők is áldozatos
munkával igen komoly sikereket elérve folytatták a tevékenységüket az elmúlt nevelési év
során. Az iskola szakos ellátottsága 100%-os. Ami nagyon fontos és jó hír, hogy a 378
beiratkozott tanuló közül egy kimaradó tanuló volt csak. Ez is azt mutatja, hogy megszűnt a
fluktuáció az iskolában. Az iskola tanulói az év során sokszor megmutatták tudásukat, ezekből
az előadásokból a falu lakosai is lemérhették az iskolában folyó kiváló munkát. A drámajáték
tanszak meghatározó szerepet visz az úgynevezett életfa programos osztályokban. Ez egy
olyan helyi innováció, amely szervesen kapcsolódott az iskola kompetencia alapú
oktatásához. Néhány gondolat az iskola arculatépítési rövid és hosszú távú terveiről. A Sárvíz
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény továbbra is szeretne bekapcsolódni Aba, illetve a
Sárvíz Kistérség oktatási, nevelési terveibe. Célja a béke téri épület birtokba vétele, az Életfa
Program tanfolyamának elindítása, a néphagyomány őrzése, élővé tétele, ünnepek, közösségi
alkalmakon történő tevékeny részvétel, a hátrányos helyzetű gyerekekre még nagyobb
mértékű figyelem, szoros együttműködés az Abai Gimnáziummal, az Abán tanuló
középiskolások néptánc oktatásának megszervezése. Hozzá szeretném még tenni, hogy a
Norvég-alapos pályázatunk infrastrukturális része lezáródott. Megépült a gimnázium épülete,
megépült a művészeti alapiskola épülete annak bővítése megtörtént. Nagyon komoly feladat
lesz a Norvég-alapos pályázat szakmai programjának a megvalósítása, következetesen meg
kell valósítani az intézményeinkben a programot, ugyanis öt éves fenntartási szerződés
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kötelez minket erre a pályázat keretén belül.
Bor József Dezsőnek szeretném a szót megadni.
Bor József Dezső:
Tisztelt képviselő testület az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. nevelési évről szóló
beszámolóját, és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Kossa Lajos polgármester:
Aki Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. nevelési évben végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
101/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

5.) Beszámoló az Abai Gimnázium és Kollégium 2010-2011. évben végzett
munkájáról.
Előadó: Szilasy György igazgató
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke
Kossa Lajos polgármester:
Szilasy György igazgató úrnak adnám meg a szót.
Szilasy György igazgató:
Tisztelt képviselő testület 13 oldalban foglaltam össze az Abai Gimnázium munkáját az írásos
beszámolóban, szóban is szeretném kiegészíteni pár gondolattal. Mindenkinek szüksége van
arra, hogy létre tudja hozni saját szeretetterét. Had álljak meg néhány pillanatra ennél a
gondolatnál. Azt látjuk, hogy Aba súlyos anyagi terhekkel küzd, és azt látjuk, hogy a szellemi
értékek egyre erősödnek. Az anyagiak fölött mindig a szellemiek győzedelmeskednek, és
meggyőződésem, hogy ha szellemi érték működik, az be fogja vonzani a szükséges anyagi
javakat. Iskolánk ezen elgondolás szerint működik most már negyedik éve, a 2010/2011-es
tanévben 62 tanulóval kezdtük meg a munkát a közösségi ház épületében. Azokat a
feladatokat, amiket magunk elé tűztünk megvalósítottuk. Mi az Élet Iskola és az Életfa
Program szerint alakítjuk a munkánkat. Aminek az a lényege, hogy a gyerekeket a
világteljesség törvényére tanítjuk meg. Tudom, hogy ez sokak számára idegennek hat, de úgy
érzem, hogy ezzel a szellemiséggel rövidesen egyre többen szembesülni fognak. Miért
említem ezt a dolgot, azért mert ami körülöttünk zajlik az teljesen életellenes, és úgy látom, a
politikai, gazdasági helyzet sok mindent figyelembe vesz, állandóan fenntartható fejlesztésről,
növekedésről beszélnek nekünk csak éppen az élet kérdésével nem nagyon foglalkoznak. Mi a
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saját lehetőségeinkhez mérten diákjainknak igyekszünk egy plusztudást átadni. A mi diákjaink
negyvenhét osztályozó vizsgán vannak túl egy adott tanév végére, amit úgy kell érteni, hogy
egy osztályozó vizsga az egy tantárgy tömbösítésének az éves vizsga anyagát jelenti. Tehát
képzeljük el, hogy egy gyermek például történelem órára bejár az történelem tárgyból négy
osztályozó vizsgát tesz egy évben, ez azt jelenti, hogy 1 év alatt megtanulja a négy éves
gimnáziumi anyagot és még számot is ad erre a dologra. Ezt azért mondom, mert ez azt
mutatja, hogy igen komoly szellemi megterhelés van a gimnáziumban, ugyanakkor a másik
oldalról meg azt látjuk, hogy az a kézműves vagy zenei tevékenység, néptánc tevékenység
kiegyensúlyozza ezt a dolgot. Jól együtt tudunk működni a művészeti alapiskolával a néptánc
oktatás területén. A gyermekek részére a szellemi terheltség ellensúlyozására a néptánc
tanulása tökéletes harmóniát teremt. Az Életfa Program a teljességre való törekvésünket ezzel
is megfogalmazza. Szinte minden diák sikeres osztályozó vizsgákkal zárta a tanévet, az
előrehozott érettségire is büszkék vagyunk, harminchét előrehozott érettségiző volt az
iskolában, kettő emelt szintű volt ezek közül. Külön öröm számomra, hogy Fekete Alexandra
abai tanulónk 4-es eredménnyel érettségizett magyarból előrehozott emeltszintű érettségi
keretében. 4,1 tizedes érettségi átlagot produkáltak a gimnazistáink. Ez az országos átlag
feletti kategóriába tartozik, az abai gimnázium tehát felzárkózik a jó minősítésű gimnáziumok
sorába. Azt tapasztalom, hogy egyre jobban be tudunk épülni a falunak az életébe. A
gimnázium életében óriási dolog, hogy a Norvég-alapos pályázat segítségével most birtokba
vehetjük reményeim szerint 2011. szeptember 1-én az új iskolaépületünket.
A gimnáziumuknak sikerült kapcsolatot teremteni határon túli gimnáziumokkal, ennek a
kapcsolatnak az egyik eredménye az iskola udvarán található kemence, melyet öt nap alatt
építettünk fel, a zentai, a révkomáromi és szamosújvári diákokkal együtt. Ez akár az élet
szimbólumaként is megjelenhet. A munka 2011. szeptember 1-én el fog indulni. Egy érdekes
dologra had hívjam fel a figyelmet. Vártam a telefonokat szülőktől, hogy az abai problémák
miatt esetleg nyugtalanok a tanévkezdéssel kapcsolatban. Örömmel tapasztaltam azonban,
hogy egy telefon sem érkezett ez ügyben. Ez azt jelenti számomra, hogy egy bizalom alakult
ki, egy pozitív hozzáállás a szülők részéről is. Utolsó gondolatként még annyit mondanék,
hogy az Élet Iskola programnak a megfelelőségét mi minden beszámolóban leírjuk, ezt a
szakmai részt most nem kívánom részletesen ismertetni, ajánlom mindenkinek, hogy olvassa
végig. Tavaly 50%-ban sikerült teljesíteni a kritériumokat, a 2010/2011-es tanévben már a
70%-nál tartunk. Ha az új környezetet be tudjuk úgy lakni, hogy az iskolánk szeretet terévé
tud válni, akkor én úgy gondolom, hogy ezen a százalékon még inkább tudunk javítani.
Terveink között szerepel az, hogy ifjúsági szálláshelyet hozzunk létre, erre megnyertünk egy
pályázatot, a pályázati pénz rendelkezésünkre áll, az engedélyeztetések vannak soron, és
bizonyos anyagi támogatásokat próbálunk meg gyűjteni. Remélem, hogy a jövő tanévtől a
kollégium épületének felépülésével a diákok elhelyezése is egyszerűbbé válik. Az idén kicsit
félve mentem el azokhoz az emberekhez Abán, akik eddig befogadták a gyerekeinket.
Örömmel tapasztaltam azt, hogy, egyetlen egy helyen sem kaptam elutasítást, kérem az
önkormányzatot, hogy én jó lelkiismerettel szükség esetén ismét oda tudjak menni ezekhez az
emberekhez, családokhoz, hogy segítsenek, kérem, nyugtassák meg őket afelől, hogy a
pénzüket megkapják. Ahogy a polgármester úrtól hallhattuk a törvény már védi az állami
pénzeinket, ez fontos mert itt gyermekek életéről, jövőjéről van szó. Nagyon sokan
érdeklődnek gimnáziumunk iránt, folyamatosak az érdeklődő telefonhívások. Az évnyitó
2011. szeptember 1-én lesz a kastélykertben. A diákok az elmúlt évben hoztak egy döntést,
hogy nevet szeretnének felvenni, és az évnyitó keretében egy kis névadó ünnepségre is sor
kerül majd. Attila Király Gimnázium szeretnénk lenni, ez a diákok és a tanári testület közös
döntése alapján született meg. Mindenkit szeretettel várunk a tanévnyitóra.
Kérem, hogy ahogy eddig is kiálltak a gimnázium mellett, tegyék ezt továbbra is, én tudom,
hogy még nem vagyunk túl a nehezén. Lesznek még gondok, de ahogy az elején is mondtam,
hogy ha a szellemi erő működik, az be fogja vonzani az anyagi javakat.
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Kossa Lajos polgármester:
Megadnám a szót Bor József Dezsőnek az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnökének.
Bor József Dezső:
Tisztelt képviselő testület az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta az Abai Gimnázium 2010/2011. nevelési évről szóló beszámolóját, meghallgatta
az igazgató úr szóbeli kiegészítését. Néhány dolgot szeretnék hozzáfűzni a bizottsági ülésen
elhangzottak közül. A gimnázium tulajdon képen a nekünk épül, mi építjük elven működik.
Tudjuk azt, hogy a tárgyi feltételek nem voltak megfelelőek, de ezen hiányosságok ellenére a
szellemi építkezés meg tudott indulni. Gondolok itt az Életfa Programra, az érettségire való
felkészülésre, ennek sikerét az is bizonyítja, hogy az idei évben több mint harminc gyerek tett
érettségi vizsgát, két tanuló pedig emeltszintű érettségi vizsgát.
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága nevében szeretném ezúton
megköszönni a településen oktatási, nevelési munkában részt vevő minden egyes embernek,
legyen az pedagógus vagy egyéb munkatárs az egész évi áldozatos munkát.
Kossa Lajos polgármester:
Van- e valakinek kérdése észrevétele?
Surányi László:
Igazgató Úrtól kérdezném, hogy tudom, hogy most reneszánsza van a hun-magyar
mondakörnek, de nem lehetett volna valami magyar uralkodó nevét fölvenni az Abai
Gimnáziumnak? Mondjuk a korai történelemre gondolva, lehetett volna például Géza
fejedelem?
Szilasy György igazgató:
Lehetett volna, de a gyerekek nem ezt választották.
Surányi László:
Köszönöm!
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégium 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról szóló
beszámolót elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
102/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium
2010/2011. tanítási évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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Kossa Lajos polgármester:
Csatlakozva az előttem szóló Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnökéhez
az önkormányzat képviselő testület, valamint a faluközösség nevében köszönöm az oktató
nevelő munkát végzők egész évi tevékeny áldozatos értékteremtő munkáját.
Ebben az évben egy nagyon komoly infrastrukturális fejlesztés történt az oktatás nevelés
terén. Az anyagi nehézségek, az abai önkormányzat körül kialakult kálvária valóban áldozatos
munkát követelt meg a dolgozóktól, gondolok itt az elcsúszott bérekre, az elmaradt túlóra
pénzekre, megbízási díjakra. Mindezek ellenére önmagáért beszélnek az eredmények, egyre
kerekebbé válik az oktatási nevelési rendszer. Fontos megemlíteni, hogy az adósságrendezés
ideje alatt is tudjuk majd működtetni az intézményeinket.

6.)A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Nagy András Botond jegyző
Nagy András Botond:
Tisztelt képviselő testület a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása két
apropóból került a mai ülés napirendi pontjai közé. Az első az, hogy egy jogszabályi változás
történt, ami hatályon kívül helyezte a 2008. évi CV. Törvényt ennek értelmében a
preambulumban szükséges módosításokat végre hajtani, valamint a második egy technikai
változás a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint azok a szakfeladatok amik a
polgármesteri hivatal alapító okiratának mellékletében szerepelnek azok módosítása
szükséges, ugyanis a könyvelési rendszer ezt megköveteli. Az előterjesztést többel nem
szeretném kiegészíteni, köszönöm a szót.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Alapító Okirat módosításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
103/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete Aba Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát 2011.
augusztus 31. nappal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1. pontját megelőző bekezdése az alábbi szövegrészre változik.
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. § és 90. § ában
biztosított jogkörében eljárva, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények szerint Aba Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratát.”
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2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép.
„1. A költségvetési szerv elnevezése:

Polgármesteri Hivatal Aba”

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép.
„2. A költségvetési szerv székhelye:

8127 Aba, Rákóczi u. 12.”

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép.
„3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:
Alapító szerv: Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Alapítás dátuma: 1990. 09. 30.”
5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép.
„4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:

130/2005. (X. 26.)”

6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép.
„5. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
8127 Aba, Rákóczi u. 12.”
7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép.
„6.

A költségvetési szerv fenntartó szervének neve, székhelye:
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
8127 Aba, Rákóczi u. 12.”

8. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép.
„7. A költségvetési szerv illetékességi területe:





Aba Nagyközség és a közigazgatási területéhez tartozó Belsőbáránd és Bodakajtor
Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében illetékességi területe az építésügyi és
az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet 1/A. mellékletben felsorolt Aba építésügyi
körzetközponthoz tartozó településekre terjed ki.
Az Okmányiroda illetékességi területe az okmányirodák kijelöléséről és
illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet mellékletének 6.1
pontjában meghatározott településekre terjed ki.”

8. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép.
„8.

A költségvetési szerv vezetője kinevezésének rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseinek megfelelően nyilvános
pályázat alapján, határozatlan időre Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki.”

9. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép.
19

20

„9.

A költségvetési szerv gazdálkodás szerinti besorolása:
 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”

10. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép.
„10.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (Ötv. 38. §. /1/).
Szakágazat:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Alapvető szakfeladat:
841126-1
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása
2010. január 1-től:
011100 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
181200 Nyomás (kivéve: napilap)
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
611020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812900 Egyéb takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
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841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854234 Szociális ösztöndíjak
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
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882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését
célzó programok
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés”
11. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép.
„11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Ötv. 38. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Részletes feladatait Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.”
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12. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi 12. pont lép.
„12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapesetben a Ktv. szerinti közszolgálati
jogviszony irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott,
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az
irányadó.”

13. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép.
„13.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. „

13. Az alapító okirat az alábbi 14. és 15. ponttal egészül ki:
„14. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyona felett használati jogot gyakorol,
melyet köteles a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.
15.

A módosítást jóváhagyó határozat száma: : ……/2011.(…...)
Módosítással egységes szerkezetbe foglalva: …………………………..”

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az
elfogadott változások átvezetéséről gondoskodjon.
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
döntést követő 8 nap

7.) Bejelenések
Kossa Lajos polgármester:
Részben a Fejérvíz Zrt., részben a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól kaptunk
levelet. Ez egy olyan témát érint amelyről már sokszor volt szó testületi ülésen. A lényeg az,
hogy Aba részt vehet az ivóvízminőségjavító programban, amelynek keretében a sárkeresztúri
ivóvízbázis bővítésével az abai ivóvíz minősége meg fog felelni az Európai Uniós
szabványoknak és volt már szó arról is, hogy milyen további előnyökkel fog járni ez a
beruházás. A Fejérvíz elküldte azt a szakmai anyagot amelyben azok a települések
szerepelnek, akiknek szakmai álláspontjuk szerint indulnia kell ezen a pályázaton, ezek között
Aba szerepel. A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság azt kéri, hogy mivel megváltozott
a pályázat száma, ezért ezt a szándékot augusztus 31-ig meg kell erősíteni. Én kérném a
Képviselő-testületet, erősítsük meg, hogy az ivóvízminőségjavítási programban indulni
kívánunk. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
104/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
 az ivóvízminőség-javítási beruházások előkészítésére a KEOP-7.1.0/11 Derogációs
víziközmű projektek konstrukcióban,
 az ivóvízminőség-javítási beruházások megvalósítására a KEOP-1.3.0/09-11
Ivóvízminőség-javítás konstrukcióban
pályázatot kíván benyújtani figyelemmel az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról
szóló 1224/2011. (VI. 29.) Kormányhatározatra.
A képviselő-testület megbízza a Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zrt-t (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) hogy a pályázati anyagot készítse el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyagot, elkészülte után,
terjessze a képviselő-testület elé végleges döntésre.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal, ill. végleges döntésre 2011. november 30.

Kossa Lajos polgármester:
A másik határozat, amit kérném, hogy fogadjon el a Képviselő-testület, egy hatástanulmány
elkészítésére vonatkozik. Azért is volt számunkra érthetetlen az ERSTE Bank magatartása,
amivel a folyószámla hitelünket felmondta, ugyanis az elmúlt hónapok tárgyalásainak
eredményeképpen két olyan beruházás lehetősége is körvonalazódik településünk életében,
amely összeségében egy kilenc milliárd forintos fejlesztést tenne lehetővé. Az egyik
fejlesztési lehetőségről az Aba-Invest Kft. Ügyvezetője tárgyalt a befektetőkkel ez két és fél
milliárd forintos beruházás, a másik fejlesztési lehetőség pedig itt van a képviselő-testület
előtt, ez egy összességében 6,6 milliárdos beruházás lenne ez energia előállítás szerves
hulladékból, és szennyvíziszapból. Én a részletekbe nem mennék bele, ez amellett, hogy egy
komoly befektetés komoly iparűzési adóval, jól látszik hogy a zöld energia területén egy
teljesen újszerű és a fenntartható fejlődés irányába mutató beruházás lenne, emellett a
hulladék-kezelésnek egy teljesen új formáját tenné lehetővé. Az Önkormányzatnak valójában
annyi teendője van, hogy az alábbi szándéknyilatkozatot jóváhagyja. Aba Nagyközség
Önkormányzatának szándékában áll megismerni annak a lehetőségét, hogy kommunális és
egyéb hulladékból nyerhető energiával újrahasznosító technológiákkal az ezekből eredő
energia termeléssel az önkormányzat energiaszükségletét hogyan lehet gazdaságosan ellátni,
amennyiben a Perlaton Zrt. saját költségére és kockázatára vonatkozóan hatástanulmányt
készít javaslataival együtt az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező véleményező szervei elé
kell terjeszteni, a szándéknyilatkozat az Önkormányzat vonatkozásában nem jár
kötelezettségvállalással semmilyen jogi anyagi kötelezettséget nem keletkeztet. A
hatástanulmány elkészítéséhez a szándéknyilatkozat kizárólag elvi hozzájárulást tartalmaz. Az
elkészült hatástanulmányt a fentiektől eltérően kizárólag az Önkormányzat döntése alapján
használható fel. Tehát ez azt jelenti, hogy megbízzuk a céget egy hatástanulmány
elkészítésével, ez jelenleg további kötelezettséget az Önkormányzat részéről nem keletkeztet.
Aki a szándéknyilatkozattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért az kérem emelje fel a
kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
105/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően elfogadja a Perlaton Investments Zrt hatástanulmány készítésére vonatkozó
ajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztésben szereplő
szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal

Nagy András Botond jegyző:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a mellékelt Magyar Államkincstár által
kért az Abai Gimnázium és Kollégiumot érintő alapító okirat módosítást.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Gimnázium és Kollégiumot érintő alapító okirat módosítással az előterjesztésnek
megfelelően egyetért az kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
106/2011. (VIII. 25.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az Abai Gimnázium és Kollégium alapító okiratát 2011.
augusztus 31. nappal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1. pontját megelőző bekezdés az alábbi szövegrészre változik.
„Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „helyi önkormányzatokról” szóló
1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a
„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglalt tartalommal,
figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § és 90 § szakaszában,
és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Kormányrendeletben foglalt
előírásokra az Abai Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratát a következők szerint állapítja
meg:”
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép.
„2. Az intézmény székhelye:
Az intézmény telephelyei:

8127 Aba, Béke tér 1. sz.
8127 Aba Kisfaludy utca 12/C.
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8127 Aba Rákóczi utca 4/A.”
3. Az alapító okirat 5. pontja hatályát veszti.
4. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép.
„7. Az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Önálló
bankszámlával nem rendelkező költségvetési
szerv, melynek gazdálkodása Aba Nagyközség
Önkormányzata
költségvetési
elszámolási
számlája alszámláján bonyolódik.
Pénzügyi - gazdálkodási feladatait Aba
Nagyközség
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatala látja el.”
4. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép.
„9. Az intézmény alaptevékenységei:
2010. január 1-től hatályos szakfeladat rend:
Megnevezés

Szakfeladat száma

9.1.

Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

479901

9.2.

Iskolai intézményi étkeztetés

562913

9.3.

Tanulók kollégiumi étkeztetése

562914

9.4.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

841901

9.5.

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás
(9–12/13. évfolyam)

853111

9.6.

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
A Közoktatási Törvény 121.§-ának 29. pontja
alapján
a) testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság
együttes
előfordulása
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

853112

9.7.

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13.
évfolyam)

853113

9.8.

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

853114

9.9.

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

855917
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Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai
tanulók tanulószobai nevelése
A Közoktatási Törvény 121.§-ának 29. pontja
alapján
a) testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság
együttes
előfordulása
9.10.
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd.
9.11.

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai,
szakiskolai tanulószobai nevelése

9.12.

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

855918

855919
855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
9.13.
sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
9.14.
nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése

855923

9.15. Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855931

9.16. Foglalkoztatást elősegítő képzések

855933

9.17. M.n.s. egyéb felnőttoktatás

855937

9.18. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

9.19.

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksporttevékenysége és támogatása

931205

9.20.

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása”

931301

5. Az alapító okirat 10. pontjában foglalt szövegrész hatályát veszti.
6. Az alapító okirat :
11. pontjának számozása 10. pontra változik.
12. pontjának számozása 11. pontra változik.
13. pontjának számozása 12. pontra változik.
14. pontjának számozása 13. pontra változik.
7. Az alapító okirat 15. pontjának számozása 14. pontra változik, egyidejűleg a 14. pont
szövege a következő szövegrészre változik:
14. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
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14.1. az abai 402/1. hrsz-ú, 8127 Aba, Rákóczi u. 4/a. sz. alatt fekvő valamint
az abai 360/1 hrsz-ú 8127 Aba Kisfaludy utca 12/C. sz. alatt fekvő tanulók
oktatására szolgáló –,
továbbá a Gimnázium intézményegység elhelyezésére szolgáló ingatlanok,
14.2. az abai 360/1 hrsz-ú , Kollégium intézményegység elhelyezését biztosító
ingatlanok.
A közoktatási intézmény által használt ingatlanok - a bennük lévő berendezések,
ingóságok felett - Aba Nagyközség Önkormányzata rendelkezik.
Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához
szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat.
Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott
időre (egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a
bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza.
Egy oktatási évnél (tanév) hosszabb bérbeadásról Aba Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete dönt.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratán az
elfogadott változások átvezetéséről gondoskodjon.
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg, s
kérje a törzskönyvi adatok módosításának bejegyzését.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
döntést követő 8 nap

Surányi László:
Polgármester Úr érzi-e a Testület annak az együttműködési szerződésnek a hatását, amit
márciusban vagy áprilisban kötöttek meg a FIDESZ országgyűlési képviselőjével, illetve hát
akkor még jelöltje volt a Képviselő Úr?
Kossa Lajos polgármester:
Jelenlegi helyzetünkben igazi segítséget még sehonnan sem kaptunk. Én továbbra is bizakodó
vagyok, hogy előbb-utóbb valaki fölméri annak a súlyát, ami Abával történik, hogy itt nagyon
komoly kormányzati beavatkozásra lenne szükség, de ennek sajnos az elmúlt hónapokban a
látható jeleit nem tapasztaltuk.
Surányi László:
Köszönöm!
Simon László:
Tisztelt Polgármester Úr a Heti Válasznak van egy cikke, felállított egy százas listát a
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legeladósodottabb településekről. Erről kérnék felvilágosítást, hogy sikerült ezt elérni. A
legeladósodottabb Önkormányzatok honlapjai közül jó néhány úgy fest, mintha az élet csupa
táncos mulatság. Aba lakosai 580.000,-Ft kötelezettségvállalással vannak, tehát mintha
minden lakos ennyivel tartozna, és írja itt, hogy a polgármester úr az Erste Bankba
zarándokolt hogy a számla feloldást rendezze. Írja, hogy Kossa Lajos személyesen kérte az
Erste Bank vezetőjét, hogy szabadítson föl 25.000.000,-Ft-ot a falu számlájából, hogy a
segélyeket ki tudják fizetni, mivel a Bank még ezt a pénzt is zár alá helyezte. Írja még, hogy
még egy milliárd forint a hiány. Miként lehetséges az, hogy ha Aba olyan szegény, hogy még
az önhibáján kívüli támogatáson is kapott segítséget, holott a csőd szélén lépeget. Az Erste-nél
mégis jó volt az Önkormányzat 400.000 EUR felvételére. A tőkéből még nem is kellett
törleszteni. Aba immár 2,7 milliárd forint adósságállományt gyűjtött össze, ezt a GKI
gazdaságkutató Intézet adatai alapján mondja a lap. Kérdezem, hogy ez hogyan jött össze.
Erre szeretnék választ kapni.
Kossa Lajos polgármester:
Olvastam én is a cikket, és úgy jártam most a Heti Válasszal, mint annak idején a 168 órával,
a Rádió utca ügy kapcsán. Meglepődve tapasztaltam, amikor szóltak, hogy a Heti Válaszban
megjelent ez a cikk. A Heti Választ én egy mértékadó, és mértéktartó hetilapnak tartottam
eddig, ez a cikk Abán kívül is elég tendenciózus és azt bizonyítja, hogy itt valami nem
stimmel, legalább is ezzel a cikkel kapcsolatban. Az a legkevesebb, hogy azt írja, hogy az
Önkormányzat honlapján Kossa Lajos polgármester egyenesen pezsgős pohárral köszönti az
internetes látogatót, az nem pezsgős pohár, hanem pálinkás pohár, és abban a pohárban erdélyi
szilvapálinka van a tények miatt ez fontos, ugyanis a cikk további részei is ugyanígy fedik a
valóságot. Örülök, hogy felolvastam azt a levelet, amit az Erste Bank vezetőjének írtunk, mi
nem 25.000.000,-Ft ért mentünk az Erste Bankba, ennél sokkal súlyosabb dolgok miatt. Az,
hogy Aba szegény mégis kötvényt bocsátott ki, természetesen az adósságrendezési eljárás
folyamán egy nagyon korrekt anyag is fog készülni, ami be fogja mutatni, hogy hogy vezetett
az út idáig. Egyébként nincs az Erste-nél 400.000 Euros kötvényünk aminek még a tőkéjét
sem kellett törleszteni. A jegyző urat megkértem, hogy nézze meg a GKI adatait, ott Aba nem
szerepel, a lap szerint a GKI adatai 2009-es tényeket tartalmaznak. 2009-ben sem és most
sincs ekkora hitelállománya Aba önkormányzatának. Én ezért mondtam el, hogy az Erste
Banknak is és a másik két cégnek is komoly kapcsolatrendszere van, én úgy érzem, mintha ez
a cikk már ennek az előszele lenne. Állunk elébe, az én lelkiismeretem nyugodt, az újságíró,
aki ezt leírta, vállalja a felelősséget érte. 2011-es kötelezettségvállalásként, ha a Viziközmű
Társulat hitelét is ide számítjuk akkor beszélhetünk ekkora kötelezettségvállalásról. 2008 óta
én úgy gondolom, hogy teljesen egyértelműen és a falugyűléseken többször is elmondtuk,
hogy Abának van egy 4.000.000 Eurós kötvénykibocsátása, amit a Hypo Bank jegyzett le,
ezen felül volt 250 millió forint folyószámlahitel és volt egy 30 milliós munkabérhitelünk.
Természetesen, hogyha az újságíró megkeresett volna, azt is el tudtam volna mondani, hogy a
4.000.000 Eurós kötvényt a Hypo Bank mért gondolta, hogy Aba kibocsáthatja. Ez egy igen
tendenciózus cikk. Ha valaki végigolvasta, akkor jól láthatja belőle, hogy készítik fel a
közvéleményt arra, hogy valójában nem a nagyvárosok az eladósodottak és gazdálkodtak
rosszul, hanem a vidéki önkormányzatok. Igen furcsa mondatok vannak itt a vidékről, a
kisvárosokról, mintha őket meg sem illetné a fejlesztések joga, mert ezek a települések azért
mentek csődbe, mert éltek az Európai Uniós lehetőségekkel és ezt hogy merték egyáltalán
megtenni, hogy mertek ehhez hitelt fölvenni. Én egyet szeretnék kérni a jövőre nézve az abai
emberek higgyék el, hogy én, Kossa Lajos, Aba Nagyközség polgármestere, és azok a
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Képviselőtársaim, akik itt ülnek körben ennél az asztalnál, a közösség érdekében jártunk el és
fogunk eljárni a jövőben is. Természetesen ezáltal komoly érdekeket is sértünk, mi nem
szeretnénk semmi mást, mint hogy az igazság kiderüljön, és mi a szeretet nevében szeretnénk
azt a harcot végigvinni, amit nem mi kezdeményeztünk, de ha már belecsöppentünk, akkor ezt
tisztességgel végig kell vinni. Természetesen azok, akiknek ez az érdekét sérteni fogja, ők is
meg fognak tenni mindent annak érdekében, hogy az ő eszközeikkel elérjék a saját céljaikat.
Le akarják járatni a falu vezetését, én azt kérem mindenkitől, hogy higgyünk egymásban, én
úgy gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Az én családom sírja is ott van az abai
temetőben, én is azt szeretném, ha egyszer majd ott temetnének el, tehát én nem fogok innen
elfutni. Higgyünk abban, hogy az az elmúlt 20 év összeköt minket.
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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