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rendkívüli nyílt ülésén.
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Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, pénzügyi
gondnok asszonyt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
A kiadott előterjesztéseket kérném, hogy tárgyaljuk meg a mai rendkívüli testületi-ülésünkön. A
napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem.
Napirendi pontok:
1.

Aba Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése

2.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium járások kialakítására vonatkozó
koncepciójának véleményezése

Előadó: Kossa Lajos polgármester

Előadó: Kossa Lajos polgármester
3.

A DSS FM Ingatlanfejlesztő és Ingatlanüzemeltető Kft megbízási szerződésének
megtárgyalása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

4.

Együttműködési megállapodás megkötése a Csókakőért Egyesülettel
Előadó: Kossa Lajos polgármester

5.

Testvértelepülési kapcsolat kezdeményezése a törökországi Zeytinbagival
Előadó: Kossa Lajos polgármester

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.
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1.

Aba Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése
Előadó: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Elkészítettük a határozati javaslatunkat, amely szövegszerűen teljesen megegyezik a tavalyi évben
hozott testületi határozatunkkal. Mindenki emlékszik arra, hogy benyújtottuk a pályázatunkat,
információink szerint a szakmai bizottság támogatandónak ítélte azt, azonban végül olyan döntés
született, hogy tekintettel a közigazgatás átalakítására 2011. évben nem nyilvánítanak egyetlen
pályázót sem várossá. Mivel a jogszabályok az idei évre vonatkozóan nem változtak, ezért ismét
január 31-ig lehet benyújtani a kezdeményezéseket, amelyhez szükséges a testületi határozat. A
tegnapi napon érkezett egy levél Dr. Szabó Erika Államtitkár Asszonytól, amelyben arról
tájékoztat bennünket, hogy azon önkormányzatok esetében, akik már tavaly benyújtották a
pályázatukat, nem kell új pályázati anyagot csatolni, csak a testületi határozatot kell a
Kormányhivatalon keresztül megküldeni. Az is szerepel a levélben, mivel a járások 2013. január 1i hatállyal fognak fölállni, ezért várhatóan idén sem kívánnak városi címet adományozni. A
levélben az is szerepel, hogy ha pályázni kívánunk, akkor döntsünk erről, és küldjük meg a
határozatot. Én több szempontból is fontosnak tartom ezt, egyrészt azért is fontos, hogy
benyújtsuk, mert Aba Képviselő-testületének a maga részéről mindent meg kell tennie, és ha
önhibánkon kívül ezek a folyamatok mégsem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk, a mi
lelkiismeretünk tiszta. Hozzá szeretném tenni, hogy megítélésem szerint az adósságrendezést is
ez a kérdés komoly mértékben érinti. Van-e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Kasó László képviselő:
A jegyző úr azt kérte, hogy aktualizáljuk a pályázati anyagot, ezt meg kell csinálni?
Kossa Lajos polgármester:
Ha van rá energia, mindenképpen aktualizáljuk a pályázati anyagot.
Aki a határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

3/2012. (I. 11.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel Aba Intelligens Várossá Válási
Stratégiájának 2002-ben történt elfogadása óta elért eredményekre, a településnek – kistérségi központként – a
térségben betöltött szerepére, a közösség szellemi, kulturális, sport, társadalmi és gazdasági értékeire, a 2004.
szeptember 23-i és a 2010. szeptember 30-i falugyűlések, valamint az Abai Társadalmi Szerződés
elhatározásaira – kezdeményezi Aba várossá nyilvánítását.
A Képviselő-testület vállalja, hogy Aba várossá nyilvánítása esetében ellátja a városi önkormányzatok és szerveik
részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a kezdeményezést terjessze fel a törvényi előírásoknak
megfelelően.

Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2012. január 31.
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2. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium járások kialakítására vonatkozó

koncepciójának véleményezése

Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Tegnap került fel a kormányzati honlapra a minisztérium elképzelése a járások kialakításával
kapcsolatban, és azzal kellett szembesülnünk, hogy a Sárvíz Kistérség településeit három járás
között osztották szét. A jelenlegi elképzelések szerint Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota a
Sárbogárdi Járáshoz, Tác, Csősz a Polgárdi Járáshoz, Aba, Soponya, Seregélyes, Sárosd pedig a
Székesfehérvári Járáshoz tartozna. Január 20-ig lehet véleményezni a jelenlegi koncepciót, utána
kerül véglegesítésre a minisztérium által, és ezután fogja a kormány tárgyalni illetve jóváhagyni,
majd ezt követően a parlament elé terjeszteni. A határozati javaslatban összefoglaltuk azokat az
érveket, amelyek alapján a képviselő-testület nem ért egyet a járásokra vonatkozó minisztériumi
koncepcióval, és a kormányhatározatban foglaltakra, valamint meghatározott célkitűzésekre
hivatkozva kérjük a minisztériumot, hogy támogassa a Sárvíz Kistérség önálló járássá alakulását.
Természetesen ma még azt nem tudjuk, nem látjuk, hogy az egyes önkormányzatok képviselőtestületei ez ügyben hogy fognak nyilatkozni, hozzá szeretném azt is tenni, hogy a jelenlegi
koncepció szerint én azt látom, hogy annak sincs akadálya, ha kevesebb településsel jön létre az új
járás, tehát ha valamely kistérségi település úgy dönt, hogy nem kíván ehhez csatlakozni, akkor
sincs probléma. Mivel az Enyingi Járás 5 településsel jön létre összesen 14000 lakosságszámmal,
ez alapján már hat település elegendő a járássá alakuláshoz. Meg kell tennünk mindent annak
érdekében, hogy a jelenlegi helyzet változzon. Ennek az első lépése ez a testületi határozat. A
határozatunk tartalmazza azokat a szakmai indokokat, amelyek alapján létrehozható az Abai Járás.
Természetesen próbálunk lobbizni annak érdekében, hogy kezdeményezésünk sikeres legyen. A
járásokhoz át fog kerülni minden jegyzői államigazgatási feladat az építésügytől kezdve a szociális
feladatokig. Mindenkinek azt kell mérlegelnie, ha fel tudunk egységesen lépni ebben az ügyben,
akkor egy nagyon emberközeli járási hivatal jöhet létre. A jelenlegi verzió szerint a
Székesfehérvári Járásban egy közel 150.000 embert kiszolgáló hivatalban kellene az ügyeinket
intézni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Annak az összes hátrányát érezni fogjuk, ami egy 100.000 lakosú nagyvárossal jár.
Kossa Lajos polgármester:
Ez így van. Sajnos eddig érdemben nem tudtunk erről senkivel tárgyalni, több információ kell
ahhoz, hogy olyan álláspontot tudjanak a képviselő-testületek kialakítani, amely a települések
jövőjét pozitívan határozza meg. Most van hivatalos lehetőségünk, január 20-ig lehet javaslattal
élni a minisztérium felé a járási koncepcióval kapcsolatosan. Bármilyen döntés születik, nekünk az
álláspontunkat ki kell fejtenünk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

4/2012. (I.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete nem ért egyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium járási rendszer
kialakításáról szóló elképzelése Fejér megyére vonatkozó részével.
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Az az elképzelés, mely szerint az Abai (Sárvíz) Kistérség 9 települését (Aba, Csősz, Káloz, Sárkeresztúr,
Sárosd, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya, Tác), megszüntetve a területi integrációt három különböző járáshoz
csatolják, ellentétes a Kormány 1299/2011. (IX.1.) számú, a járások kialakításáról szóló határozatában
foglalt elvekkel, valamint azzal az érvényesíteni kívánt céllal, amely az „identitásra, a közösségépítésre, a
településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre” alapozza a járások létrehozását.
E célt figyelembe véve, valamint az 1299/2011. (IX.1.) számú Kormányhatározat kialakítására vonatkozó
alábbi elvekre tekintettel:

„c) A járások kialakítása vegye figyelembe az országon belüli településszerkezeti különbségeket, az egyes
nagytérségek sajátosságait.

d) A járásrendszer bevezetése biztosítsa a térszervező funkciókat betöltő települések fejlődését, és lehetőség szerint
járuljon hozzá az ország hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatásához.

e) A járások területének kialakítása során törekedni kell a járás területének más állami, államigazgatási

területi egységekkel, illetékességi területekkel való összhangjára, határaik lehetőség szerint metszés nélküli
egybeesésére.

o) A meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani.”
Aba Nagyközség Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul a Minisztériumhoz, hogy
támogassa az Abai (Sárvíz) Kistérség önálló járássá alakulását.
Indokaink:


A járások kialakításának kormányhatározatban megfogalmazott elveivel egyezően a telepítendő
(hozzávetőlegesen már ismert államigazgatási és az önkormányzati törvényből adódó társulási) feladatok
méretgazdaságos elvégzésére csak abban az esetben lesz lehetőség, ha a járás a jelenlegi vagy a jelenlegivel
közel azonos kistérségi közigazgatási határokat tartja meg. Az egészségügy, a szociális ellátás, a
közoktatás és ezen belül is az elsősorban kistérségi feladatellátást biztosító jól működő pedagógiai
szakszolgálat, az óvodai ellátás (az iskolai ellátás egyéb vonatkozásban állami feladat lesz) társulásai,
mikrotársulásai a jelenlegi közigazgatási határokon belül tudnak hatékonyan, eredményesen működni,
minden más megoldás jelentős költségnövekedéssel járó átszervezéseket igényelne. Az államigazgatás területén
a jelenleg is működő abai okmányiroda létszáma lakosságszámhoz, azaz pontosabban ügyszámhoz
igazított, az egyéb telepítendő hatósági feladatok ellátásához pedig a helyiségek és a szakértelem is
biztosított. A kistérség összlakosságának száma jelenleg 23.579 fő.



Az országosan is hátrányos helyzetű kistérség térszervezési, területszervezési, felzárkóztatási funkcióit
alapvetően a kistérség egészére elkészített területrendezési és területfejlesztési koncepciója, valamint oktatási,
nevelési esélyegyenlőségi terve biztosítja. Minden más elgondolás a jelenleg egységes és az érintett településekre
szabott koncepció szétdarabolásával, következésképp újratervezéssel és költségnövekedéssel járna. Ugyanez a
megállapítás igaz a jelenlegi Sárvíz Kistérség közigazgatási területére elkészült valamennyi koncepció és
program esetében is. A kistérség szétdarabolása, egyes települések más járásokhoz való csatlakoztatása már
hagyományszerűen kialakult művelődési, kulturális, sport és turisztikai kapcsolatok további eredményes
működését veszélyeztetné.



A központi elhelyezkedéssel bíró és megfelelő államigazgatási infrastruktúrával is rendelkező abai
polgármesteri hivatal bázisán lényegében takarékos és ésszerű módon kialakítható egy olyan járási
kormányhivatal, mely lehetővé teszi a bőven 30 kilométeren belüli közúti és részben vasúti
megközelíthetőséget, és a megye többi járásához metszés nélkül igazodik a jelenlegi ügyintézési helyszínek
fennmaradása mellett.
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A kistérség vagyonát képező személyszállító járművekkel szükség esetén (pl.: a járóbetegellátás
beindításával) megoldható az érintett kilenc településen a keresztirányú menetrendszerinti közlekedés
biztosítása is.



A kistérség vagyonának tulajdonjogi rendezését illetően a meglevő magas színvonalú kábeltévé és internetszolgáltatást biztosító kistérségi szélessávú hálózat egykézben tartása, nem pedig megosztása lenne a
célszerű.



Abán és a kistérségben az alábbi térségi feladatokat ellátó intézmények működnek:
-

Okmányiroda
Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete
Falugazdász Szolgálat
Sárvíz Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Sárvíz Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet
Gazdálkodási Információs Szolgálat
E.ON Ügyfélszolgálat
Sárvíz Nonprofit Kft.
Leader Iroda
Gimnázium
Pedagógiai Szakszolgálat
Sárvíz Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ (2012. júniustól)
Mentőállomás (2013-tól)



A kistérség települései között a közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális szféra, kultúra, sport és civil
szféra területén szoros, szerte ágazó kapcsolatok alakultak ki az elmúlt évek során.



Aba és a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás aktív térségszervező tevékenysége is hozzájárult a kistérség
települései fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához, amelyek szintén javították a térségben élők
életminőségét. A közös beruházások (szennyvíz, szélessávú hálózat, központi orvosi ügyelet, szociális ellátás
fejlesztése, kistérségi járóbeteg-szakellátó központ) mellett komoly fejlesztések valósultak meg, illetve vannak
folyamatban az egyes
községekben is (oktatási infrastruktúra fejlesztése, szennyvízberuházás,
útberuházások, egészségügyi központ fejlesztése, Leader pályázatok keretében játszóterek, közösségi terek,
IKSZT-k létrehozása).



A koncepció Fejér megyében 4 járási székhelyet fűz fel a 7.-es számú főút mellé. Ezen tervezett járási
székhelyek esetében Polgárdi-Székesfehérvár-Gárdony-Martonvásár egymástól való távolsága kb. 15-15
km., míg a megye közepén Aba térségében keletkezik egy hatalmas közigazgatási űr. A kistérségben élők
így nem Abán, hanem a jóval távolabb levő Polgárdin, Székesfehérváron és Sárbogárdon intézhetik a
jövőben ügyeiket.



A Sárvíz Kistérség önálló járássá alakításának elmaradása esetén nemcsak Aba és a kistérség településeinek
eddigi erőfeszítései és eredményei kérdőjeleződnek meg, hanem Aba, mint térszervező funkciókat betöltő
település további fejlődése és a kistérség hátrányos helyzetű településeinek felzárkóztatása is komoly
jogszabályi akadályokba fog ütközni.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumnak.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
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3. A DSS FM Ingatlanfejlesztő és Ingatlanüzemeltető Kft megbízási szerződésének

megtárgyalása

Előadó:

Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Az adósságrendezési eljárásnak egy nagyon fontos stádiumához érkeztünk, nagyon fontos
határidők közelednek.
2012. február 15-ig az Önkormányzatnak el kell készítenie a
reorganizációs tervét, amely tartalmazza a hitelezőknek készített egyezségi javaslatot is. Ahogy
már jeleztem az előző testületi üléseken is, a hitelezői kérelmek több mint 90%-a már letisztázott,
befogadásra került, néhány olyan van, amely még vitatott és további egyeztetést kíván. Így erről
az oldalról nincs akadálya a reorganizációs terv elkészítésének. A másik fontos része ennek a
folyamatnak az adósságrendezés körébe vonható ingatlanvagyonnak az összeállítása, az
értékesítésre javasolt vagyonelemek felértékelése. A hitelezők pontosan látni fogják, hogy milyen
nagyságrendű vagyonnal rendelkezünk, illetve, hogy ebből ők mire számíthatnak egy esetleges
vagyonfelosztás során. Nagyon fontos az, hogy mire az egyezségi tárgyalások elindulnak a
hitelezőkkel, pontos képet kapjunk a dolgok állásáról és a vitatott ügyeinkről. Az ügyvédi irodát
már megbíztuk, aki a peres ügyeket előkészíti, egyrészt készül az a kereset, amelyet a Strabaggal
szemben szavatossági jogérvényesítés címen kívánunk benyújtani. A Swietelsky-vel folyamatban
van a per, decemberben ők kérték a bíróságnál a per folytatását, februárra ki van tűzve a tárgyalás.
Ezért van szükség arra, hogy ezen ügyekben a műszaki hátteret, szakértelmet biztosítsa a DSS
FM Kft. A szerződés minden peres, vitás üggyel kapcsolatos műszaki tanácsadásra kiterjed.
Kérném a képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a szerződést január 15-től április 15-ig határozott
időre, 600.000,-Ft + Áfa havonkénti díjjal. A pénzügyi gondnok asszonnyal egyeztettünk ebben a
kérdésben, ő is fontosnak tartja a műszaki szakember bevonását az ügyekbe.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Már többször hosszabbítottunk szerződést ezekben az ügyekben, mikor jön el az a pillanat,
amikor ezeket a szerződéseket már nem kell meghosszabbítani, hanem megköszönjük a
partnereinknek a többéves áldozatos munkát és elválunk egymástól?
Kossa Lajos polgármester:
Április 15-ig mindenképpen lesz érdemi előrelépés. A Strabag ügy esetében fontos, hogy a
bírósági keresetben a szavatossági igényre vonatkozóan pontosan meghatározzuk a műszaki
tartalmat és azt forintosítsuk. A szennyvíz ügyben is ezalatt a 3 hónap alatt érdemi elmozdulás
várható, mert az adósságrendezést is érinti ez a kérdés. Reményeim szerint további
hosszabbításra nem lesz szükség.
Egy további feladat is vár még a cégre. Az adósságrendezés keretében a három társtelepülés is
benyújtott hitelezői igényt, mintegy 300.000.000,-Ft nagyságrendben. Jogilag és műszakilag is alá
kell támasztanunk, hogy miért vitatjuk a hitelezői kérelmet.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Az előterjesztéssel egyetértek, az az adósságrendezési eljárással nem ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért a mellékelt megbízási szerződés elfogadásával, az kérem, emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

5/2012. (I.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba és térsége szennyvízcsatorna
beruházás műszaki lebonyolítói és műszaki tanácsadói feladatainak ellátásával megbízza a DSS FM
Ingatlanfejlesztő és Ingatlanüzemeltető Kft.-t (székhelye: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 25.) 2012. január 15.
– 2012. április 15. közötti időtartamra, 1.800.000,-Ft + 486.000,-Ft Áfa, az az bruttó : 2.286.000,-Ft
megbízási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
4.

Együttműködési megállapodás megkötése a Csókakőért Egyesülettel
Előadó: Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy kössünk együttműködési megállapodást a Csókakőért Egyesülettel,akik élve egy
TÁMOP-os pályázati lehetőséggel, Önkéntes Program megvalósítására, 100%-os támogatásra
nyújtanak be pályázatot. A Jobb Otthon Alapítvány lenne az egyik együttműködő partner, akik a
szociális területen valósítanák meg a pályázati célokat Abán. Semmiféle anyagi kötelezettsége
nincsen az önkormányzatnak. Aki az együttműködési megállapodás megkötésével egyetért, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

6/2012. (I.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy együttműködési megállapodást köt a
Csókakőért Egyesülettel (Székhelye: 8074 Csókakő Kossuth L. u. 41.) a Támop 5.5.2-11/1 pályázat
vonatkozásában, az előterjesztésben szereplő feltételek szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
5. Testvértelepülési kapcsolat kezdeményezése a törökországi Zeytinbagival.
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Zeytinbagi polgármestere keresett meg bennünket testvértelepülési kapcsolat kialakítása céljából.
Ez a harmadik török település, amellyel kapcsolatot szeretnénk létesíteni. Hozzá szeretném tenni,
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hogy Törökország esetében nagyon komoly minisztériumi hozzájárulás kell külföldi
partnerkapcsolat kialakításához. A két előző település esetében valahol magasabb szinten akadt el
a kapcsolat kialakítása.
Aki a testvértelepülési kapcsolat kezdeményezésével egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

7/2012. (I. 11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felveszi a kapcsolatot Zeytinbagi (Törökország)
településsel, Zeytinbagi és Aba közötti testvértelepülési kapcsolat létrehozása céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy Zeytinbagi polgármesterét, képviselő-testületét
tájékoztassa Aba Nagyközség Képviselő-testülete szándékáról.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester

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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