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Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. szeptember 6. napján 16:30
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné
képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző
urat, kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, egy képviselőtársunk
hiányzik Kasó László, aki előzetesen jelezte, hogy a mai testületi ülésünkön nem tud részt
venni. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot
tenni.
Napirendi pontok:
1.

Az adósságrendezési eljárás végrehajtásához kapcsolódó ingatlanok eladására
vonatkozó döntések meghozatala.

2.

A 2012. szeptember 14-16. között megrendezésre kerülő ABA NAPOK programja, a
szervezéssel kapcsolatos megállapodások és döntések jóváhagyása.

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

Az adósságrendezési eljárás végrehajtásához kapcsolódó ingatlanok eladására
vonatkozó döntések meghozatala.

Kossa Lajos polgármester:
Aba Nagyközség Képviselő-testületének az adósságrendezési eljárás során elkészített
Egyezségi Javaslatát a hitelezők törvényben foglalt arányban jóváhagyták, és az
adósságrendezési eljárás jogerősen lezárult. A hitelezői igények kielégítésének fontos részét
képezik az általunk fölajánlott ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételek, összességében
mintegy 90 millió forint kifizetését vállalta Aba Nagyközség Önkormányzata ebben a
formában, ehhez a hitelezők hozzájárultak. Azt vállaltuk az Egyezségi Javaslatban, hogy a
megadott ingatlanokat az értékbecslő által felértékelt áron értékesítésre meghirdetjük, az így
befolyó vételárat 10 millió forintonként arányosan a hitelezőink számára átutaljuk. Ennek a
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folyamatnak az első üteméhez érkeztünk, a vállalásunknak megfelelően az ingatlanokat
meghirdettük, ezt közzétettük a Fejér Megyei Hírlapban, illetve honlapunkon. Augusztus
17-ig lehetett első körben ajánlatokat tenni ezen ingatlanok megvásárlására. Azt vállaltuk,
hogy ezen ingatlanokat minimum az értékbecslő által felértékelt áron értékesítjük,
amennyiben első körben nem sikerül valamennyi ingatlant értékesíteni, akkor még kétszer
meghirdetjük a fennmaradó ingatlanokat, és továbbra is ezt a minimum árat fogjuk
alkalmazni, tehát áron alul nem kívánjuk értékesíteni ezen ingatlanokat. Nagyon sok kül és
belterületi ingatlanról van szó. Első körben a beadott határidőig összesen 19-en nyújtottak
be pályázatot, 16 magánszemély, 2 Kft., és egy egyesület. Érvényes ajánlat 51 db. ingatlanra
érkezett, érvénytelen ajánlat 9 db. ingatlanra. Itt még annyit el kell mondani, hogy abban az
esetben, ha az ingatlanra csak egy ajánlattevő volt, és ha megajánlotta azt az árat, amelyet az
értékbecslő meghatározott, a testület dönt az értékesítésről. Abban az esetben pedig, ha több
ajánlat érkezik egy ingatlanra, a legmagasabb árról indulva valamennyi ajánlattevőt meg
fogjuk hívni egy liciteljárásra, és így fog kialakulni a végleges vételi ár. Így elmondható az,
hogy 18 ingatlan esetében liciteljárásra fog sor kerülni, úgy gondolom, hogy az
önkormányzat és a hitelezők szempontjából ez is jó hír, összességében első körben
35.000.000,-Ft bevétel várható. Ebből jól látszik, hogy több mint 1/3-át a hitelezői
igényeknek ki tudjuk elégíteni ebből az összegből, és természetesen ismét meg fogjuk
hirdetni a fennmaradó ingatlanokat. Úgy gondolom, jó esély van arra, hogy a három eljárás
folyamán az ingatlanok értékesítéséből be fog folyni az az összeg, amely a hitelezőink
fennmaradó igényének a kielégítéséhez szükséges. Azt is hozzá szeretném tenni, hogy ennek
az eljárásnak az elhúzódása az önkormányzat helyzetét nem befolyásolja, ugyanis mi azt
vállaltuk az egyezségi javaslatban, hogy három kísérletet teszünk az ingatlanok
értékesítésére, és amennyiben nem folyik be a szükséges összeg, akkor ezt követően a még
fennmaradó általunk vállalt hitelezői igény kielégítését a megmaradt ingatlanok
felosztásával fogjuk megoldani, tehát így fog lezárulni véglegesen az adósságrendezési
eljárás. Képviselőtársaim kézhez kapták a jegyző úr által elkészített kimutatást arra
vonatkozóan, hogy mely ingatlanokra vonatkozóan érkeztek ajánlatok, hol van szükség arra,
hogy liciteljárást folytassunk le, mely esetekben érvénytelen a pályázat és mely esetekben
érvényes, ahol a szerződéskötéshez hozzájárulhat a képviselő-testület. Természetesen itt
még hozzá kell azt tenni, hogy nagyon sok külterületi ingatlanról, szántóról, rétről,
legelőről, erdőről van szó, ezen esetekben az ide vonatkozó törvényi előírást is be kell
tartanunk, tehát a mai döntést követően még 15 napra ki kell függeszteni ezen ajánlatokat,
ezt követően, amennyiben nem érkezik elővásárlásra jogosulttól vételi nyilatkozat, akkor
tudjuk a végleges szerződést megkötni. Ha érkezik elfogadó nyilatkozat, akkor
értelemszerűen a törvényben foglaltak szerint fogjuk a szerződést megkötni. Fontosnak
tartom még elmondani, hogy a belterületi ingatlanok esetében olyan pozitív ajánlatokat
kaptunk, amelyek amellett, hogy pénzbevételt jelentenek az önkormányzat számára, a
település fejlődését is elő fogják segíteni. Három olyan belterületi ingatlanunkra érkezett
érvényes ajánlat, amelyek esetében új szolgáltatás fog a településen megjelenni. A volt
„Vízház” épülete esetében a vevő egy új keresekedelmi, szolgáltató egységet fog kialakítani,
a tűzoltószertárra is érvényes ajánlat érkezett, itt úgy gondolom, hogy a közösség számára is
nagyon fontos az, hogy nem magánszemély nyújtotta be az ajánlatot, hanem egy egyesület,
amely közcélokra fogja használni, illetve vállalta ennek az ingatlannak a fejlesztését. Egy
Kossuth utcai lakóházas ingatlan fog még elkelni, ahol szintén egy vállalkozói telephely
alakul ki. A jövő szempontjából mindhárom pozitív hír. Szeretném még kiemelni, hogy
Belsőbárándról kaptam egy több személy által írt beadványt, illetve rajtam keresztül a
képviselő-testület. A belsőbárándiak nehezményezték, hogy két olyan külterületi ingatlant is
értékesíteni kívánunk, amelyek az ő megítélésük szerint a településfejlesztés szempontjából
fontosak. Ez a két külterületi ingatlan a horgásztó melletti, jelenleg nádas, rendezetlen
terület, de a bárándiak úgy ítélik meg, hogy Belsőbáránd fejlődése szempontjából ezek
fontos területek. Itt annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen ezen ingatlanokat nem
tudjuk kivonni az eladás alól, mivel ezt vállaltuk az Egyezségi Megállapodásban, de mindkét
ingatlan esetében belsőbárándi lakos is adott be vételi ajánlatot, így a vonatkozó törvények
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alapján garanciát tudunk arra vállalni, hogy olyan kezekben maradnak, amely a
belsőbárándiak számára is megnyugtató. A többi ingatlan esetében azt kell elmondani, hogy
ezek olyan rét, szántó, legelő művelési ágú területek, amelyek az önkormányzat stratégiai
elképzelései szempontjából semmiféle jelentőséggel nem bírnak. Úgy gondolom, hogy ez az
első ajánlati kör mindenképpen pozitívan zárulhat az önkormányzat számára, egyrészt jelzi
a hitelezőink felé, hogy valóban olyan piacképes ingatlanokkal rendelkezünk, amelyekre van
kereslet. El kell azt is mondanom, hogy a fennmaradó ingatlanok esetében a határidő lejárta
óta voltak már újabb érdeklődők, így második körben is hasonlóan sikeres folyamatot
zárhatunk le. Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően hagyja
jóvá a határozati javaslatot, abban az esetben, ahol csak egy érvényes ajánlat érkezett,
járuljon hozzá a szerződéskötéshez, ott ahol liciteljárásra kell, hogy sor kerüljön, járuljon
hozzá a liciteljárás lefolytatásához, és ezt követően a szerződés megkötéséhez. Van néhány
olyan ingatlan, ahol a döntés felfüggesztését kértük, mert kiderült, hogy olyan
tulajdonviszonyi problémák merültek fel, amelyeknek a tisztázásáig javasoljuk, hogy
függesszük fel a területek értékesítését. A problémák elkerülése végett a következő javaslattal
szeretnék még élni. Egyrészt meghirdettük értékesítésre a 0358-as helyrajzi számú rét és
erdő művelési ágú területet, ezt azért tettük be a listába, mert kiderült, hogy ez valójában
egy rét és erdő Belsőbáránd külterületén, nem pedig mintatér, ahogy az önkormányzati
vagyonrendeletben a forgalomképtelen vagyon körében nyilván van tartva. Mivel tévesen
szerepel a mintatér megjelölés, ezért kérem a testületet, hogy az értékesítés céljából a
vagyonrendeletünket módosítsuk akképpen, hogy ezt a helyrajzi számú ingatlanunkat a
forgalomképtelen vagyonból a forgalomképesek közé soroljuk. Több olyan ingatlanunk van
az értékesítésre falajánlott ingatlanok között, amelyek rét legelő, erdőként vannak
nyilvántartva, de alrészletként szerepel bennük saját használatú út is.

Bor József Dezső képviselő 16 óra 48 perckor megjelent az ülésen.
Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy ezeket az utakat, amelyek önkormányzati utakat
kötnek össze, a problémák elkerülése végett az értékesítésből vonjuk ki és a
forgalomképtelen vagyon közé soroljuk be Ezek a 0306/5/b alrészlet, a 086/12-es helyrajzi
számú ingatlanban a saját használatú út, és a 076/6 –os helyrajzi számú ingatlanban a saját
használatú út. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. Szeretném
megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha
nincs, aki egyetért azzal, hogy a 0358-as számú ingatlant a forgalomképes vagyon körébe a
0306/5/b saját használatú út, a 086/12 –es saját használatú út és a 076/6-os saját
használatú út alrészleteket pedig a forgalomképtelen vagyon körébe soroljuk, kérem emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IX. 06. önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.
(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Mercsek György képviselő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke:
Mivel személyesen, mint pályázó érintett vagyok, ezért a szavazásban nem kívánok részt
venni.
Kossa Lajos polgármester:
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Aki egyetért azzal, hogy Mercsek György képviselőt személyes érintettségére tekintettel a
képviselő-testület kizárja a szavazásból, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:

113/2012. (IX. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
adósságrendezési eljárás végrehajtásához kapcsolódó ingatlanok eladásáról szóló
döntéshozatalból Mercsek György képviselőt saját kérésére kizárja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az ingatlanok eladásával kapcsolatos határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

114/2012. (IX. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságrendezési eljárás
végrehajtásában az ingatlanok értékesítése során úgy határoz, hogy a mellékelt táblázat
szerint felhatalmazást ad a polgármesternek:
 Az érvényes ajánlatok esetében a (termőföldeknél az elővásárlási jog miatt történő
kifüggesztést követően) az adásvételi szerződések megkötésére.
 A liciteljárások lebonyolítására, és érvényes eljárás esetén itt is (termőföldeknél az
elővásárlási jog miatt történő kifüggesztést követően) az adás-vételi szerződések
megkötésére.
 Az érvénytelen ajánlatot benyújtó pályázók tájékoztatására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adás-vételi szerződések elkészítésekor az adott
ingatlan vételárának megfizetésére, átutalására Aba Nagyközség Önkormányzata az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 napot biztosít. Az adás-vételi szerződésekben a
tulajdonjog fenntartással történő eladás rögzítésre kell hogy kerüljön akképpen, hogy a
vételár Aba Nagyközség Önkormányzata részére történő beérkezéséig az Önkormányzat a
tulajdonjogát fenntartja.
Az adás-vételi szerződésekből befolyó bevételek az Önkormányzat adósságrendezés miatt
elkülönített 58600362-11210564 számú számlájára kell hogy beérkezzenek, és a bevételek
beérkezését követően haladéktalanul intézkedni kell az Egyezségi Megállapodásban foglaltak
szerinti hitelezői igények kielégítésére a Megállapodásban meghatározott módon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
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Az előterjesztéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az ajánlatok bontásánál, az
ajánlatok feldolgozásánál és az előterjesztés elkészítésénél részt vett folyamatosan Pinkáné
Surányi Edit, akit a hitelezőkkel közösen bíztunk meg az adósságrendezési eljárás Egyezségi
Megállapodásában foglaltaknak az ellenőrzésével. Az előterjesztéssel ő is egyetértett.
Mindent az Egyezségi Megállapodásban foglaltak szerint hajtottunk végre.
2.

A 2012. szeptember 14-16. között megrendezésre kerülő ABA NAPOK programja, a
szervezéssel kapcsolatos megállapodások és döntések jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület augusztusi ülésén, amikor a 2012. évi rendes költségvetésünket
jóváhagytuk a képviselő-testület az Aba Napok megrendezéséhez szükséges forrásokat
elkülönítette az idei éves költségvetésünkben, illetve akkor tájékoztattam a képviselőtestületet arról, hogy a szervezésben és rendezésben részt vevőkkel egyeztetve szeptember
14-16. közötti időpontot jelöltük ki az idei Aba Napok megrendezésére. A mai napon
képviselőtársaim még frissen, ha nem is a nyomdából, de a számítógép nyomtatójából
kinyomtatott végleges programot kézhez kapták. Ez a program a holnapi napon felkerül az
önkormányzat honlapjára és a szombati Fejér Megyei Hírlapban két oldalon önálló, nagyon
komoly megjelenési lehetőséget kapunk, emellett természetesen a plakátolás is elindul a
hétvégén, és az interneten keresztül is el fogjuk érni reményeim szerint az ország minél
több pontját. Idén ünnepeljük az Aba Napok fennállásának 20 éves jubileumát, ugyanis
1992 júniusában rendeztük meg először. Ez az egyik olyan fontos momentum, amely a
szeptember 14-16. között megrendezendő Aba Napok programjainak az összeállítását
alapvetően meghatározza. Az idei Aba Napok programját annak a szellemében igyekeztünk
összeállítani, hogy ez már egyfajta összegzése legyen az elmúlt 20 évnek, minden, ami szép
és jó volt, itt legyen ebben a három napban, másrészt egyfajta jelzést is szeretnénk küldeni
nem csak önmagunk, hanem a világ számára is, hogy a következő húsz évben nemcsak
minden szépet és jót megtartva, de megújulva is rendezzük meg az Aba Napokat, részben
már a jövő kihívásainak megfelelve. Nagyon fontos hangsúlyt kapott a programok
összeállításában az az önszerveződő folyamat, amely a faluközösségünket jellemzi
utcaközösségek, egyesületek, intézmények részéről. Több olyan új kezdeményezést indítunk
útjára ebben a három napban, amelyek már túlmutatnak az Aba Napokon. Szeretnénk az
eddigieknél is szorosabban bevonni az intézményeinkben tanulókat, dolgozókat, az
óvodásokat, az iskolás gyermekeket, az utcaközösségeket. Azok a programok, amelyeket első
alkalommal szervezünk meg az idei Aba Napokon, új utakat nyithatnak meg. Ezek a
programok egy olyan, már az egész évben zajló közösségi programsorozatnak az első
állomását jelenthetik, amelyek lehetővé tennék azt, hogy az Aba Napok egy körkörös
folyamatnak mindig egy fontos állomása legyen. Gyakorlatilag kiindulópont és végpont is
lenne egy adott évben, és arra is alkalmas lenne, hogy azokat a közösségi folyamatokat,
közösségi erőket, energiákat, amelyeket e programokon keresztül a közösség fejlődése
irányába tudnánk mozgósítani, nagyon látványos módon segítené, ezzel is előmozdítaná
Aba, Belsőbáránd és Bodakajtor fejlődését. Természetesen igyekeztünk a programokat úgy
összeállítani, hogy az eddigi nagy programok által kialakított vonzerő is megmaradjon,
amely által e nevezetes hétvégén mintegy húszezer ember vesz részt a hagyományok szerint.
Úgy gondolom, hogy az a kínálat, amelyet összeállítottunk alkalmas erre. Az idei évnek a
nagy fellépői lesznek a Csík Zenekar, a Magna Cum Laude, Geszti Péter és a Gringó Sztár,
Bódi Guszti és a Fekete Szemek, Vágtázó Csodaszarvas, Heaven Street Seven, Intim Torna
Illegál. Ezek azok a nagy zenekarok, amelyek a nagyszínpadon lépnek fel. A Hagyományok
Forrását folytatva olyan területekre szeretnénk koncentrálni ebben az évben, amelyek Aba
hagyományaihoz nyúlnának vissza, és amely programok egy kicsit közelebb hoznák azt a
kiemelkedő történelmi hagyományt, amelynek az abaiak részesei. Nagyon fontos
hangsúlyozni, hogy egy olyan történelmi örökségnek a birtokában vagyunk, amely egyrészt
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jó érzéssel kell, hogy eltöltsön bennünket, másrészt kötelez is bennünket, harmadrészt
meggyőződésem, hogy erre a történelmi hagyományra építve egy nagyon biztató jövőt
építhetünk fel a közösségünk számára.

Ezt követően Kossa Lajos polgármester ismertette az Aba Napok – 2012- A Remény üzenete
című írásos előterjesztést.
A Hagyományok Forrása programjai amellett, hogy folytatják az eddigi hagyományokat,
élményszerűvé teszik azt a több ezer éves történelmi örökséget, amellyel rendelkezünk.
Megjelenik egy új elem az Aba Napokban, ez a Napvarázs programok alatt található majd
meg, ez pedig már az új kihívásokra adandó új válaszok megtalálásához igyekszik segítséget
nyújtani. Ezen programok során az eddigieknél hatékonyabb módon szeretnénk bevonni a
fiatalokat, az iskolás tanulókat, az óvodás gyermekeket, az utcaközösségeket. Ezek a
programok alkalmasak arra is, hogy az Aba Napokon túlmutató, maradandó élményeket
nyújtsanak. Nem csak szellemi, lelki értékekről van szó, a programok során olyan ötleteket
fogunk adni az embereknek, amelyek által nagyon kis pénzből, nagyon kis befektetésből
nagyon gyorsan sokkal otthonosabbá tehetjük a közösségünket. Az iskola tantestületével és
az óvodával egyeztettünk már, ugyanis azt szeretnénk, hogy ezeken a programokon a
tanárok és az óvónők segítségével, támogatásával minél több gyermek részt vegyen, ugyanis
játékosan, de nagyon komoly dolgokról lesz szó. Az egyéb programokról szeretnék kiemelni
annyit, hogy minden eddigi, sikeres, hagyományos program ott lesz ebben a három napban,
és ezáltal méltó lesz arra, hogy valóban egy korszak zárás és korszak nyitás Aba Napokja
legyen szeptember 14-16. között. A szervezőgárda is a megszokott, régi sikeres csapatokból
tevődött össze, ők már minden területen bizonyítottak. Ennek megfelelően szeretném kérni a
képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően járuljon ahhoz hozzá, hogy a
programok lebonyolításával, a rendezvény előkészítésével a technikai feltételek
biztosításával megbízzuk a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt-t, a Zala-Tófi Bt-t, az Etalon
Produkció Kft-t és a Kultúr Közösségi Házat, a Hagyományok Forrása rendezvény
szervezésével Steixner Istvánt, valamint a Napvarázs programok megszervezésével és
lebonyolításával Madarász Csabát. Ahogy jeleztem a költségvetésünkben elkülönítettük a
megrendezéshez szükséges összeget. Még abban kérem a képviselő-testület döntését, hogy a
rendelkezésre bocsátott területre vonatkozóan a Zala-Tófi Bt-vel egy olyan megállapodást
kössünk, amelyben a Bt. 1.200.000,-Ft + ÁFA bérleti díj megfizetését vállalja a terület
igénybevételéért, valamint a Heineken Sörgyár sörmárkáinak kizárólagos biztosítására
6.000,-Ft + ÁFA díjat kapunk hektoliterenként. Ezeket a döntéseket kérem, hogy hozzuk
meg annak érdekében, hogy a jövő hétvégén az Aba Napokat az eddigieknek megfelelő
színvonalon tudjuk megrendezni.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégeink! Én úgy gondolom, hogy a polgármester úr
nagyon részletesen és nagyon mélyen visszanyúlt a gyökerekhez, hogy emlékeztessen
bennünket, hogy az Aba Napok miről is kell hogy szóljon. Az a 20 év is hosszú idő, amit
megéltünk, tudjuk hogy honnan indult az Aba Napok és hova ért el, milyen terjedelmes lett.
Valóban mindenki várja az Aba Napokat, főleg amiatt is, mert a tavalyi évben elmaradt az
Aba Napok. Hála Istennek, hogy az önkormányzat anyagi helyzete konszolidálódott, tudunk
áldozni az Aba Napok megrendezésére. Az időjárás az előrejelzés szerint jó lesz, most már
csak azt várjuk, hogy együtt tudjunk örülni az Aba Napoknak. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület
részére.
Fábián Judit, az Aba Sámuel Tagiskola tagintézmény vezetője:
Én annak örülök, hogy ilyen sokan megjelentek a magisztrátusi tagok közül, és sok egyesületi
vezető is eljött, hiszen a Napvarázs program tényleg olyan lesz, amiből tanulni lehet.
Megtanulhatjuk például, hogy pille palackból és egyéb újrahasznosítható anyagból hogyan
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lehet utcabútorokat készíteni, illetve a program szervezőitől különböző ötleteket kaphatunk.
Azért emelem ki ezt a programot, mert nekünk az óvodával is lesz egy közös programunk,
amikor pénteken átjönnek hozzánk és együtt készítünk egy közös szabadtéri galériát, amit
ott fognak a gyerekek összeállítani, rajzolni fognak majd Antal Andrea tanárnő vezetésével,
illetve különböző játékokat fognak készíteni az udvaron, amelyeket ki is próbálnak, tehát
amellett, hogy a település közössége is össze fog csiszolódni, az intézmények közötti
együttműködés is erősödni fog. Én is mindenkinek jó szórakozást kívánok az Aba Napokon.
Kossa Lajos polgármester:
Olyan ötleteket kaphatnak az utcaközösségek vezetői, amelyekkel bizonyíthatják, hogy
minimális ráfordítással milyen nagy dolgokat lehet elérni. Ez a hétvége alkalmas lesz arra is,
hogy kihasználjuk ezeket a lehetőségeket, és megalapozzuk a következő egy év munkáját
utcaközösségi szinten, ugyanis nagyon jelentős és komoly együttgondolkodást,
együttmunkálkodást lehet elérni, ha ezeket az ötleteket, programokat meg tudjuk valósítani
a hétköznapokban is. Néhány program még a felsorolás szintjén: lesz Sárvíz Művészeti
Fesztivál, Utcaszínházi előadások, Szépségkirálynő választás, Éles István humorista,
Hagyományok Forrása, Harcművészeti bemutatók, Bábelőadások, Méhkas-Aula, Jurtafalu,
Paszulykerengő, Zsákcsata, Felvonulás. Idén nem lesz a Fórum Étterem mellett színpad, a
Fórum és a Kultúr Közösségi Ház körüli területet teljes mértékben a Hagyományok Forrása
és a Napvarázs programjai fogják kitölteni, ezen a területen nagyon sok látványos elemet föl
fognak építeni, külön helyszínként, egyfajta varázskertként fog működni ebben a három
napban. Én azt gondolom hogy ezek a programok különleges élményt fognak nyújtani, ezért
mindenkit bíztatok arra, hogy az Aba Napok ezen területét is minél többször látogassa meg a
három nap alatt.
Bódás Jánosné:
Testvértelepüléseink közül kiket várhatunk?
Kossa Lajos polgármester:
A lengyelországi Zwierzyniecből érkezik egy nagyobb csoport a polgármester úr vezetésével,
a zwierzyniec-i néptánccsoport a megnyitón is föl fog lépni, illetve a vasárnap délutáni
néptáncgálán. Az idei évnek egy különlegessége lesz, hogy a tallósi fiatalok polgármester úr
vezetésével egyenesen Borszékről fognak érkezni, ugyanis Borszék testvértelepülésünk
elnyert egy Európai Uniós pályázatot, és ugyanebben az időben a jövő hét keddtől
vasárnapig lesz a magyarországi testvértelepülések számára egy kulturális találkozó, tőlünk
is megy egy harmincfős csoport. Ez a két testvértelepülési delegáció vesz részt idén az Aba
Napokon. Aki a határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

115/2012. (IX. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jubileumi Aba Napok
megrendezése céljából biztosítja a Szent István király teret, a Millenniumi parkot, a Fórum
Étterem és a Kultúr Közösségi Ház körüli területet és a Rákóczi utca, Vörösmarty és Kölcsey
utca közötti szakaszát.
A 2012. szeptember 14-16. között megrendezésre kerülő programok lebonyolításával, a
rendezvény előkészítésével, a technikai feltételek biztosításával megbízza a Heineken
Hungária Sörgyárak Zrt-t (9400 Soporon, Vándor S. u. 1.), a Zala-Tófi Bt-t (8900
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Zalaegerszeg, Perlaki u. 27.), az Etalon Produkció Kft-t (6500 Baja, Rövid u. 2.) és a Kultúr
Közösségi Házat, a Hagyományok Forrása rendezvény szervezésével Steixner Istvánt,
valamint a Napvarázs programok megszervezésével és lebonyolításával Madarász Csabát.
A Képviselő-testület felkéri a szervezőket, hogy a rendezvényt követően értékelést
készítsenek, melyet legkésőbb 2012. november 30-ig az Önkormányzat részére adjanak át.
Határidő: 2012. szeptember 14-16.
Felelős: szervezők
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Zala-Tófi Bt-vel megkötendő szerződéssel az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

116/2012. (IX. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - a mellékelt
írásos előterjesztés alapján - megbízási szerződést köt a Zala-Tófi Bt-vel (8900
Zalaegerszeg, Perlaki u. 27.) az Aba Napok 2012. helyszínének bérbeadására vonatkozóan.
Határidő: 2012. szeptember 14.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen nagyon sok adminisztratív teendő áll még előttünk a héten, hogy a
programban leírtak szerint tudjuk megnyitni az Aba Napokat. Én mindenkitől azt szeretném
kérni, és főleg itt most az abai faluközösség tagjaitól, jelen lévőktől és nem jelen lévőktől
egyaránt, hogy használjuk ki ezt a három napot arra, hogy örömmel jöjjünk össze a falu
központjában, vegyünk részt ezeken a programokon. Ahogy elmondtam, egy nagyon fontos
korszaknak a lezárása ez több szempontból. Az Aba Napok 20 éves múltja és az
önkormányzatnál lezajlott folyamatok, amelyek jelentős mértékben érintették a
faluközösséget is, és amelyen szintén sikeresen jutottunk túl, ezért álljunk meg egy
pillanatra és örüljünk egymásnak, örüljünk az elért sikereknek, örüljünk annak, hogy a
nehézségeken túl tudtunk jutni. Az ünnepi együttlétnek van egy másik nagyon fontos
szerepe, mégpedig az, hogy erőt gyűjtsünk a jövő feladataihoz. Részben lezártunk nagyon
sok folyamatot sikeresen, részben készülünk már egy új időszakra. Ez az időszak is úgy
gondolom, hogy nagyon sikeres lehet Aba számára, de természetesen továbbra is az a
közösségi élet, az a nyugodt közélet és az az összefogás kell, hogy jellemezze a
településünket, amely eddig jellemezte. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz időszak előtt áll
nem csak Magyarország, hanem az egész világ, benne Aba is, több olyan biztató momentum
van, amivel élnünk kell. Ez a három nap legyen egy olyan kezdő és csomópont, amely
biztatást és erőt ad számunkra ahhoz, hogy a következő hónapok és évek kihívásainak is
meg tudjunk felelni. Melyek ezek: a következő hónapok nagyon komoly feladata lesz a már
elnyert Európai Uniós pályázatok fejlesztéseinek a megvalósítása, amelyek szintén nagyon
látványos eredményeket hoznak majd a közösségünk számára. Ezek a kerékpárút
megépítése, amelyre megkötöttük már a kivitelezői szerződést, a Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központnak a felszerelése orvosi eszközökkel, számítástechnikai eszközökkel és
megnyitása, az Aba Sámuel Általános Iskola központi épületének és a Kultúr Közösségi
Háznak a megújuló energiával kombinált felújítása, mely teljes külső felújítást és
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fűtéskorszerűsítést jelent. Várhatóan jövő évben a Mentőszolgálat, szintén Európai Uniós
támogatásból mentőállomást fog építeni Abán, ugyanígy az egészségügy területén további
pályázatokat szeretnénk beadni, az önkormányzati épületeket szeretnénk Európai Uniós
forrásból korszerűsíteni. Az oktatási intézmények esetében több olyan pályázat van
folyamatban, amelyek a szolgáltatások terén, tartalom szempontjából jelentenek minőségi
előrelépést. A szociális szféra és az egészségügy területén is pályázatokat nyújtottunk be.
Ezen kívül több olyan pályázatot készítünk elő, amelyek további infrastrukturális fejlődést
hozhatnak a településnek. Ha ezek az elképzelések sikeresek leszek, és megnézzük majd a
most záruló Európai Uniós fejlesztési ciklust, akkor én azt hiszem, hogy mindannyiunk
számára jól érzékelhető lesz az, hogy Aba nagyon sikeresen vett részt ezekben a pályázati
lehetőségekben. Ezen felül Abán is lesz kormányablak, amely az okmányirodára ráépülve
komoly szolgáltatásbővítést jelent az abai és a térségbeli lakosok számára. Abán a járási
hivatalnak kirendeltsége lesz, Tác, Csősz, Seregélyes, Sárosd településekkel továbbra is
folytatjuk a térségi együttműködést. A helyi utak állapota azonnali beavatkozást igényel,
ezért kövezni fogunk, megpróbáljuk tompítani a sok kellemetlenséget és a téli időszakra
felkészülve, helyreállítjuk ideiglenesen az utakat. Természetesen megoldást fogunk javasolni
az utak fejlesztésére is. Ezek azok a távlatok, amelyekben gondolkodnunk kell. Kérem azt,
hogy mindenki jó érzéssel és lelki derűvel merüljön alá az Aba Napok forgatagába,
programjaiba és próbáljuk meg ezen programokon keresztül a faluközösség összetartozását
is sugározni azon vendégek felé, akik majd reményeim szerint nem kis számban fognak ide
érkezni.

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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