Iktatószám: P-498-1/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. január 23. napján 16:30 órakor
tartott rendkívüli 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:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző urat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
A mai testületi ülésünk napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok
javaslatot tenni.
1.
2.

A SZERETET ÁTÖLEL, AZ IGAZSÁG FELEMEL, A SZABADSÁG
VILÁGOSSÁGOT TEREMT – A Mátyás Király Emlékév jelentősége Aba életében
Aba Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése

3.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés
jóváhagyása

4.

A szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló rendelet
jóváhagyása

5.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.
2.

A SZERETET ÁTÖLEL, AZ IGAZSÁG FELEMEL, A SZABADSÁG
VILÁGOSSÁGOT TEREMT – A Mátyás Király Emlékév jelentősége Aba életében
Aba Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése

Kossa Lajos polgármester:
A mai testületi ülést nem véletlenül a holnapi nagy ünnep előestéjén tartjuk. Holnap, január
24-én fogjuk ünnepelni Hunyadi Mátyás királlyá választásának 555. évfordulóját. A
képviselő-testület már egy korábbi ülésén döntött arról, hogy ezen időponttól kezdődően
településünkön Mátyás Király Emlékévet fogunk tartani. Az emlékévvel kapcsolatban
nagyon sok javaslat érkezett a programokra vonatkozóan, a holnapi napon 17.00 órakor az
ünnepélyes megnyitójára és az emlékév zászlójának felavatására, felszentelésére fog sor
kerülni a Millenniumi parkban. Nagyon szeretném, hogy a mai testületi ülésen Szántai Lajos
egy öt évvel ezelőtt megtartott előadásából megnéznénk egy hosszabb részletet, amely úgy
gondolom, hogy öt év távlatában is nagyon fontos üzeneteket hordoz az abai közösség
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számára. Ez az előadás 2008. január 23-án, tehát éppen öt évvel ezelőtt Mátyás királlyá
választása 550. évfordulójának az előestéjén hangzott el, és nagyon tanulságos öt év
távlatában is. Azért kérem, hogy tekintsük ezt meg, és majd a televízión keresztül a
faluközösség tagjai is, mert Szántai Lajos nagyon pontosan és világosan összefoglalta 5 évvel
ezelőtt, hogy milyen jelentőséggel bír ezen évforduló. Most öt évvel később az 555.
évfordulót ünnepeljük, de úgy gondolom, hogy minden mondata ma is aktuális és nagyon
fontos lehet a következő egy évre vonatkozóan számunkra.

A képviselő-testület megtekintette Szántai Lajos előadásának részletét.
Kossa Lajos polgármester:
Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy 5 évvel ezelőtt hangzott el ez az előadás, én pár
hónappal ezelőtt kaptam meg ezt a DVD-t, akkor ismertem meg az ott elhangzottakat, és
nem véletlenül kértem, hogy a mai testületi ülésen hallgassuk meg, mielőtt az emlékév
ünnepélyes megnyitójára sor kerül. Amellett, hogy ma már tudjuk, hogy 2008 mellett is úgy
elment Magyarország, hogy igazából nem sikerült Mátyás király emléke előtt méltó módon
tisztelegni, másrészt, ahogy el is hangzott, és én is maximálisan egyetértek vele, a múltból
építkezve lehet a jelenből a jövőbe lendülni, tehát ezt a nagy lehetőséget is elszalasztotta
Magyarország 2008-ban. Mi abaiak 2008 január 23-án éppen ráfordultunk egy nagyon
nehéz időszakra, ha képviselőtársaim végig gondolják az elmúlt 5 év történéseit, akkor jól
érzékelhető, hogy az igazság és a szeretet mellett kiállva sikerült egy nagyon nehéz
helyzetből túllendülnünk. Mára pedig eljutottunk oda, hogy megtaláltuk Mátyás király
életében és példájában azokat a gyökereket, amelyek nagyon mélyen kapcsolódnak Aba,
Belsőbáránd és Bodakajtor történelméhez. Egy olyan személyiségre bukkantunk, akinek az
élete példáján keresztül bátran építhetjük fel a közösségünk jövőjét. Így jutottunk el a
királlyá választásának 555. évfordulójához, és nekünk jutott Magyarországon az a felemelő
lehetőség, hogy kis szigetként megmutassuk Magyarország számára, hogy mit is jelent
Mátyás király példája. Bízom abban, hogy mire az emlékév véget ér 2014. március 29-én,
egyre szélesebb körben fog kisugározni majd Mátyás király igazsága, és bízom abban is,
hogy Magyarországon egyre több közösség fog csatlakozni az emlékévhez. Meggyőződésem,
hogy Mátyás király példája a mai magyarországi helyzetben is egy fontos jövőbeli
lehetőséget adhat a magyarság számára. Nagyon sokat foglalkoztam az utóbbi időben
Mátyás királlyal és korával, és hiszek abban, hogy az elkövetkezendő egy évben mind a
fiatalok, mind az idősebbek az általunk közösen szervezendő programokon keresztül
valóban rá fognak majd érezni arra az igazságra, amelyről Szántai Lajos számunkra közel
50 percen keresztül beszélt, és természetesen bízom abban is, hogy a teljes igazságot sikerül
majd kibontanunk. Egy olyan igazságot, amely valóban egy reményteljes jövőt jelenthet nem
csak Aba, hanem a magyarság számára is. Nagyon örülök annak, hogy a Mátyás Király
Emlékév ünnepélyes megnyitójának előestéjén tárgyalhatja Aba Nagyközség Képviselőtestülete a várossá nyilvánítással kapcsolatos kezdeményezésünket, ugyanis én úgy
gondolom, hogy ez a kezdeményezés egyrészt összefügg az emlékévvel, másrészt Aba
várossá válása szintén egy fontos üzenet lehet a közösség számára. A Mátyás Király Emlékév
kapcsán egy több száz évet átölelő történelmet szeretnénk feltárni, Aba várossá válásával
pedig egy 22 éves időszakot szeretnénk áttekinteni, amely 1990-ben kezdődött el Abán. Úgy
gondolom, hogy ez a pályázat, illetve a képviselő-testület mai döntése valóban az igazságra
épülhet, és jó alkalmat biztosít a képviselő-testület és az önkormányzat számára ahhoz,
hogy megpróbáljuk ezen napirend kapcsán az igazságot még egyszer kibontani az elmúlt 22
év tekintetében. Ezt azért is tartom fontosnak, mert engem Szántai Lajos utolsó mondatai a
szó jó értelmében döbbentettek meg, ezért is mondtam azt, bár 5 évvel ezelőtt hangzott el ez
az előadás, de mintha a mának is szólna, és nagyon fontos üzeneteket hordoz az abaiak
számára. Nagyon érdekes megtapasztalni Abán is azt, hogy az elmúlt 22 év tekintetében a
mindennapjainkat hogyan szőtte át az a fajta hazugsághalmaz, amelyről itt az előadó az
előadásának utolsó részében beszélt. És ugyanezt tapasztalni a mai időszakban is, tehát
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hiába érünk el újabb és újabb eredményeket, vannak bizonyos emberek a közösségben, akik
megpróbálják a közösség örömét, a sikerbe vetett hitét rágalmakkal, alaptalan vádakkal
tönkretenni, megpróbálják kisebbíteni az elért eredményeket. Úgy gondolom, hogy a
Mátyás Király Emlékév részben kötelez is bennünket, hogy még egyszer megpróbáljuk az
alapoktól kezdve átvenni, hogy mi is történt velünk abaiakkal az elmúlt 22 évben. Ez azért is
fontos, mert ha nem vagyunk tisztában az adottságainkkal, az elért eredményeinkkel, a
lehetőségeinkkel, ha nem tudunk örülni a közösen elért eredményeknek, az ahogy Szántai
Lajos is mondta, nagyon súlyos veszélyeket rejthet magában. Annak ellenére, hogy az abai
faluközösség az elmúlt 22 évben a legnehezebb helyzetekben is mindig bizonyította
bölcsességét, és azt, hogy valójában a fontos döntéseknél nem ezek a pletykák, nem ezek a
rosszindulatú rágalmak, vádaskodások határozzák meg a döntésüket, de érzékelem én is a
mindennapok folyamán, beszélgetések során, hogy bizony megmérgezi az emberek
mindennapjait az a sok rossz hír, az a sok rágalom, az a sok negatív beállítás, amely a
falunkat bizonyos emberek részéről érik belülről is, kívülről is. Ezért szeretném most nagyon
röviden, a várossá nyilvánítási pályázathoz kapcsolódóan, illetve a Mátyás Király Emlékév
megnyitójának az előestéjén pontosan azért, hogy lélekben tisztán tudjunk nekivágni az
emlékévnek, nagyon röviden, a tényekre hagyatkozva még egyszer áttekinteni azt, hogy
honnan is indultunk el 22 évvel ezelőtt. Most, amikor hivatalosan is benyújtjuk Aba várossá
válási pályázatát, amely elbírálásának most már nincs kormányzati akadálya sem, a
képviselőtársaim megkapták a minisztériumból érkezett levelet. Tehát Aba 2013. nyarán egy
nagyon fontos visszajelzést kaphat az elmúlt 22 évben végzett munkájáról. Már többször
megtettük az elmúlt időszakban, a 2010-es választás kapcsán is visszatértünk rá, hogy
1990-ben honnan indult el a település, a közösség, ugyanis nagyon fontos az, hogy legyen
viszonyítási alapunk. Többször leírtam már, hogy Aba 1990-ben egy nagyon elmaradott és
hátrányos helyzetű település volt minden szempontból, Fejér megye települései közül a
legelmaradottabb települések közé tartozott. Természetesen, akik nem az én véleményemmel
szimpatizálnak, nem velem értenek egyet, megkérdőjelezhetik a tárgyilagosságát az én
állításaimnak, bár én igyekeztem mindig statisztikai és egyéb adatokkal alátámasztva
megfogalmazni az állításaimat. Éppen azért, hogy megpróbáljunk közmegegyezést elérni
ebben a kérdésben is, szeretnék idézni egy volt közéleti embernek az 1990-ben írott
helyzetelemzéséből, amely én úgy gondolom, hogy mindenki számára egyértelművé teheti,
hogy Aba milyen helyzetben volt. Farkas Károlyról van szó, aki 1990-ben a községi tanács
tagja volt, ő is indult polgármesterjelöltként, és a tanács tagjaként reálisan belülről látta azt,
hogy milyen helyzetben van a település. Ő akkor készített egy 7 oldalas dokumentumot,
amelynek „Aba község fejlődéséért” volt a címe. Ebben a következők szerepeltek: „A
hetvenes évek ifjúságának elvándorlása azt jelentette, hogy lakosságunk átlagéletkora
növekszik, így valós probléma az időskorúakról való gondoskodás. Az ifjúság 14 éves kora
után tanulmányait csak eljárással oldhatja meg, s a végzés után lehet őségek hiányában
kevesen térnek vissza... Egy különleges sajátosság is nehezíti a falu életét, ugyanis 3
településre tagozódik lakosságunk, Abára, Bodakajtorra és Bels őbárándra... Községünk
boldogulásának legfontosabb alapja pénzeszközeink megteremtése. Sajnos megyei felmérés
alapján a személyi jövedelem mértéke nálunk a legkisebb, így érthet ő, hogy a közös
pénztárca is eléggé vékonyka. Egy-egy nagyobb beruházást is több évre elosztva tudtunk
megvalósítani, akkor is jócskán eladósítva magunkat… Ez a folyamat a kezdetén helyi
munkanélküliséggel és elszegényedéssel jár, aminek a megoldása csak a közös terhek
növekedését jelenti... A pénztelenség a legnagyobb er ő, ami a tárgyilagos programot is
ellehetetleníti, ami akadályt szab egy-egy szükséglet megvalósulásának. Azt mondják, hogy
akkor gazdag egy társadalom, ha polgárai gazdagok, ez így van kisebb régiónkban és igaz
községünkre is. Ahogy már említettem lakosságunk jelent ős része küszködik napi anyagi
nehézségekkel. Ezért óhatatlanul szükségszerű, hogy az infrastruktúra fejlesztése vegye
figyelembe és ne veszélyeztesse a családok életét. Nem várható el, hogy amit más községek
évtizedek alatt megvalósítottak, az itt évek során, de akár a választási ciklus végére is
kipipálható tény legyen… Így válna alkalom arra, hogy a nézetek külön-külön is, de
esetenként egymást erősítve emeljék e községet az őt megillető nagyközségi rangra.”
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Jól látszik ebből a helyzetértékelésből, hogy igaz az a tény, amit én is állítottam, hogy Aba a
legelmaradottabb települések közé tartozott infrastrukturális szempontból a megyében,
ehhez hozzájön még az is, ami ebből az anyagból derül ki, hogy a személyi jövedelem
mértéke alapján is a legszegényebb települések közé tartozott Fejér megyében, tehát ilyen
szempontból most már létrejöhet a közmegegyezés valamennyiünk részéről abban a
tekintetben, hogy 1990-ben Aba egy nagyon nehéz helyzetben lévő település volt.
Természetesen ott már ütköztek a vélemények, hogy ezt az elmaradottságot milyen gyorsan
lehet leküzdeni. Ebből az anyagból az derül ki, hogy a falu akkori vezetése egyértelműen úgy
látta, hogy azt a hátrányt, amelyet sok évek alatt hoztunk össze, egy ciklus alatt nem lehet
leküzdeni. Aba faluközössége 1994-re viszont bebizonyította, hogy egy ciklus alatt az
infrastrukturális hátrányokat le lehetett küzdeni, ráadásul ezt úgy sikerült elérni, hogy
komoly anyagi nehézséget egyetlenegy családnak sem okoztunk. Ugyanígy jól érzékelhető
ebből az anyagból is, amit a statisztikai adatok is bizonyítanak, hogy egy jelentős mértékben
csökkenő lakosságszám jellemezte akkor Abát, itt még a lehető legrosszabb is le van írva,
hogy az ifjúság csak Fehérváron tudott továbbtanulni, illetve a tanulmányaik befejezése után
többségükben haza sem jöttek Abára. Tehát ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy a település
egy nagyon negatív spirálba került 1990-re, és a statisztikai adatok vissza is igazolják ezt,
amelyekből jól látszik, hogy a lakosságszám csökkenése gyorsuló ütemben következett be.
Míg az 1970-es 4282 főről 1980-ra 4143-ra csökkent a lakosság száma, addig a következő
10 év elteltével 1990-re 4143-ról 3977-re. Tehát, egy nagyon gyorsuló ütemű
lakosságszám csökkenésről volt szó, és az is egyértelműen látszik ebből az anyagból, és
emlékezünk is erre valamennyien, a falu akkori vezetésének igazából nem volt megoldása
ennek a negatív helyzetnek a megfordítása. A faluközösség bizonyította, hogy sokkal többre
képes annál, mint amit akkor gondoltak róla, és hiszem, hogy elértünk most egy olyan
ponthoz, amely büszkeséggel és megelégedettséggel kell, hogy eltöltse az abaiakat. Reális
esélyünk van arra, hogy Aba várossá válhat, és egy olyan időpontban nyújthatjuk be a
pályázatunkat, amely egyrészt lezár egy fontos korszakot, amely kapcsán valamennyi abai
számára jól érzékelhető, hogy az elmúlt 22 év tendenciáinak egyik legnagyobb nyertese Aba
volt Fejér megyében. Hozzá kell tennem, hogy most, amikor egy új korszak nyitánya
kezdődik, és nem csak a Mátyás Király Emlékévre gondolok, hanem azokra az
átalakításokra, amelyek a közigazgatást, az egészségügyet, az oktatást érintik, jól látszik,
hogy olyan adottságokkal, feltételekkel indulunk neki ennek az időszaknak, amelyek nagyon
erős pozíciókat biztosíthatnak Aba számára az elkövetkezendő években is. Ezért szeretném
kérni mindenkitől azt, hogy próbáljon meg végre mindenki Abán derűs lélekkel tekinteni az
elmúlt 22 évre, derűs lélekkel tekinteni a jövőre, mert ez a település megérdemli. Hozzá kell
azt tenne, hogy ez a faluközösség nem protekció árán, nem különböző kijárások árán,
hanem a tehetsége és a nagyon kemény helyzetekben való bölcs kiállása révén érte el azokat
az eredményeket, amelyeket fel tudunk mutatni. Természetesen ehhez hozzá járult az is,
hogy nyitottak voltunk mind a szűkebb, mind pedig a tágabb környezetünkre, és ha kellett,
mindig nyújtottuk a kezünket a szomszédtelepüléseknek és a távolabbi környezetünknek is.
A képviselőtársaimnak kiosztottuk azt a statisztikai anyagot, amelyet a Központi Statisztikai
Hivataltól kértünk meg, és amelyet a várossá nyilvánítási pályázathoz szeretnénk csatolni.
Engedjék meg, hogy ebből is néhány számot felsoroljak, ezek önmagukért beszélnek, jól
mutatják azt, hogy Aba önmagához és a környezetéhez képest milyen utat járt be a
statisztikai számok tükrében 1990 és 2011 között. Jól látszik az, hogy a vándorlási
különbözet, amelyről már nagyon sokat beszéltünk, pozitív mértékű Abán, ennek
köszönhetően az 1990-es 3977-es lélekszámról 2011-re 4619 főre nőtt a település
lakosságszáma. Tehát egy növekvő negatív tendenciát sikerült nagyon gyorsan megfordítani
Abának 1990 után. Jól látszik, hogy a munkaképes korú népesség száma legalább ilyen
mértékben nőtt, tehát 2618 főről 3242 főre, ami azt jelenti, hogy többnyire aktív korú
emberek költöztek be Abára, a fiatalok számának a növekedése pedig azt mutatja, hogy
többgyermekes családok érkeztek Abára, amely a település jövője szempontjából nagyon
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fontos. A helyben foglalkoztatott aktív keresők száma
-2001-es adat, és ezt azért fontos
kihangsúlyozni, mert azóta eltelt tíz év, így a tendencia tovább javult1990-ben 949
helyi álláshely volt, ez 2001-ben 742 volt, megítélésem szerint az elmúlt 10 évben
elérhettük már ugyanazt a munkahelyszámot, mint ami 1990-ben jellemezte Abát. Tehát a
TSZ megszűnésével nem tragédia történt a településünkön, hanem sikerült visszaállítani a
munkahelyeket, és most már legalább ugyanannyian dolgoznak helyben, mint 1990 előtt.
Nagyon érdekes a nagyközségbe bejáró napi ingázók száma, ez 1990-ben 83 volt 2001-ben
101, és úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 évben ez tovább nőtt, tehát ez is egy nagyon
fontos pozitív tendenciát mutat. A középfokú végzettségűek aránya, -ez szintén 2001-es
adat, amely ismerve az oktatás területén elért eredményeinket szintén tovább javulhatott az
elmúlt 10 évbentehát 12.2%-ról 18.8%-ra nőtt 2001-re. Ezt a tendenciát, úgy
gondolom, legalább ilyen egyenes arányúnak lehet venni az elmúlt 10 évben is. Ugyanígy
bár kisebb mértékben, de a felsőfokú végzettségűek aránya is nőtt az elmúlt időben a
településen belül. Még egy nagyon fontos tábla van, amelynek az adatai alapján hasonlítják
össze Aba adottságait a hasonló népességkategóriájú városok országos átlagával. Ezek is
nagyon beszédes számok. Az 1000 lakosra jutó természetes szaporulat, illetve fogyás 19902011. évek közötti éves átlaga Abán -1.1%, az országos átlag hasonló nagyságú városokban
-3,9%. Tehát jóval alatta vagyunk az átlagnak, de ennél is sokat mondóbb az 1000 lakosra
jutó vándorlási különbözet 1990-2011. évek között, míg Abán ez +5,6% addig az országos
átlag az -1,85%. Tehát amíg a hasonló kategóriájú városoknál a népesség fogyása jellemző,
addig Abán egy nagyon komoly népesség növekedés jellemezte az elmúlt időszakot. Még
sokatmondóbb az 1000 lakosra jutó népességszám változása 1990-2011. évek között, míg
Abán ez +7% addig az országos átlag -3,1%. Az általános iskolai tanulók 1000 lakosra jutó
száma Abán 116,7, míg az országos átlag 93,1, tehát Abán igen magas a 18 év alattiak
aránya, ez a település jövője szempontjából nagyon fontos. Ugyanígy az 1000 lakosra jutó
épített lakások száma is meghaladja a hasonló adottságú városok átlagát. Tehát ha a
statisztika tükrében nézzük meg Aba jelenlegi helyzetét és az elmúlt 20 év eredményeit, úgy
gondolom, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek. Azokat a lelki, szellemi és kulturális
folyamatokat, amelyeket már nagyon sokszor átvettünk itt a testületi ülésen és a
falugyűléseken is, nem kívánom most ismételten felsorolni, de úgy gondolom, hogy ezek
tovább javítják azt a képet, amelyet Aba tud felmutatni az elmúlt időszakban. Tehát én
mindezek tükrében szeretném kérni azt, hogy a képviselő-testület értsen egyet azzal, -bár
gondolom azt, hogy ez nem lesz nehéz, mert 2011-ben is, és 2012-ben is megtettük ezt,hogy benyújtsuk a várossá nyilvánítási pályázatunkat. Ahogy jeleztem, a minisztérium
államtitkárától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy azon településeknek, akik 2011-ben és
2012-ben is benyújtották a pályázatukat -és a kormány közigazgatási reformja miatt nem
született döntés- ezen pályázóknak nem kell új pályázatot benyújtani, csupán az elmúlt
időszak változásairól kell rövid kiegészítést mellékelnünk. Így a hivatalnak sem lesz nehéz
dolga, annál is inkább, mivel azok a változások, amelyekről be tudunk számolni, mind
pozitívan érintik Aba esélyeit a várossá nyilvánítás kapcsán. A járási hivatalok felállításával
kapcsolatban ma már egyértelművé vált, hogy Aba a Székesfehérvári Járási Hivatal Abai
Kirendeltsége által egyfajta alközpontként fog működni a járáson belül. Az Abai
Kirendeltséghez tartozik Abán kívül Tác, Csősz, Soponya és Káloz, a kirendeltség
munkatársai ügyfélfogadást tartanak e négy településen, illetve e négy település lakossága az
Abai Kirendeltségen keresztül veheti igénybe a járási hivatal szolgáltatásait. Az év során az
okmányirodára építve kormányablak fog kiépülni Abán, amely azt jelenti, hogy reggel
nyolctól este nyolc óráig a hét minden napján ügyfélfogadás lesz, és a járási hivatalnál
intézhető valamennyi ügyben eljárhatnak az ügyfelek az Abai Kormányablakon keresztül.
Június 30-ig a kormányhivatalok, illetve a kormány meg fogja vizsgálni, hogy milyen egyéb
területeket tudnak bevonni a járási hivatalok munkájába, tehát ez további szerepkörbővülést
jelenthet a járási hivatalok számára. A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás
Munkaszervezetének a megszűnésével, amely február elsejével fog bekövetkezni, ugyanis a
törvény szerint a munkaszervezet feladatait a székhely település polgármesteri hivatalának
kell ellátnia, erről a Társulási Tanács is döntött már, helyiségek fognak felszabadulni a
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második szinten, így nagyon komoly infrastruktúrát, komplexen felszerelt irodákat és
helyiségeket fogunk tudni felajánlani a járási hivatal számára annak érdekében, hogy a
kirendeltséget bővíteni tudják. Ugyanígy pozitívumként fog bekerülni a pályázatunk
kiegészítéseként a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ év közbeni megnyitása. E
fejlesztés kapcsán szeretném jelezni, hogy jelenleg két közbeszerzés van folyamatban,
korábban jeleztem, ha ezek a közbeszerzések sikeresen lezárulnak, akkor már a múlt évben
megnyílhatott volna a Járóbeteg Szakellátó Központ. Sajnos -részben sajnos- bekövetkezett
az, amire számítani lehetett, mivel 6 komoly pályázó volt mind az informatika, mind pedig
az orvosi eszközök tekintetében, gyakorlatilag mindenki mindenkit jogilag megtámadott és
az informatika esetében egészen biztosan új közbeszerzést kell kiírnunk, mert nem volt
minden szempontból érvényes pályázat egyik pályázó esetében sem, illetve nagy az esélye
annak, hogy az orvosi eszközök esetében is új közbeszerzési eljárást kell kiírnunk, tehát a
Járóbeteg Szakellátó Központ átadása emiatt késik. Ez más szempontból nem is akkora baj,
ugyanis a kormány döntött arról, hogy 2013. május elsejétől az állam átveszi a járóbeteg
szakellátók működtetését is. Az abai járóbeteg szakellátó központ májusra, júniusra lesz
olyan állapotban, hogy átadhatóvá válik, addigra már pontos információkkal rendelkezünk
az üzemeltetés feltételeiről is, így az abai képviselő-testület felelős döntést tud arról hozni,
hogy önkormányzati tulajdonban tartja a céget vagy átadja az állam számára a Járóbeteg
Szakellátó Központ működtetését. A leendő mentőállomásról is szintén ejtettünk már sokszor
szót a testületi ülésen. A tegnapi napon beszéltem telefonon az Országos Mentőszolgálat
regionális vezetőjével, Dr. Czirner Józseffel, aki azt a tájékoztatást adta számomra, hogy
várhatóan február folyamán lesz az ünnepélyes bejelentése a projektnek Martonvásáron. Ez
a projekt több mentőállomás megépítését érinti országosan, Czirner Úr megerősítette, hogy
az abai mentőállomás megépítése ebben az évben elkezdődik. A Sárvíz Többcélú Kistérségi
Társulás június 30-ig a jelenlegi keretek között fog működni, addig kell elvégeznünk a
társulási megállapodás új önkormányzati törvénynek megfelelő módosítását. Annyit
mindenképpen el tudok mondani, hogy a kistérségi társulás is tovább fog működni, azt,
hogy hány településsel, ma még nem tudjuk, de az biztos, hogy a Sárvíz Többcélú Kistérségi
Társulás továbbra is fennmarad. Ez azt jelenti, hogy Aba a környező településekkel
összefogva továbbra is hatékonyan tudja megoldani azokat az önkormányzati feladatokat,
amelyeket társulás formájában lehet ellátni. A kerékpárút beruházás a nagyon nehéz
időjárási körülmények ellenére is folyik, és jelenlegi tudásunk szerint 2013. március 31-ig
be fogjuk tudni fejezni, ez is fontos szempont lehet pályázatunk elbírálásánál. Folyik a
KEOP-os pályázatunk megvalósítása is, amely az iskola és a közösségi ház épületét érinti. Az
elkövetkezendő hetekben még több pályázatot szeretnénk benyújtani, folytatni szeretnénk az
önkormányzati intézményeink energetikai racionalizálással egybekötött felújítását, így az
óvoda, a Fórum étterem és a belsőbárándi közösségi ház felújítását is tervezzük, illetve
kisebb teljesítményű naperőművek felállítását is. Ugyanígy a következő félév nagyon fontos
feladata lesz az a tárgyalássorozat, amelyet a kormány képviselőivel kell majd lefolytatnunk
az elkövetkezendő időszakban az adósság konszolidáció kapcsán. Decemberben jeleztem
már képviselőtársaim számára, hogy Aba azon tizennégy település közé került az 5000 fő
alatti települések közül, amelyek esetében a kormány személyes tárgyalások során szeretné
átnézni a hitelfelvétel körülményeit és a felhasználásról pontos tájékoztatást kér. Megkaptuk
Tállai András önkormányzati államtitkár úrtól azt a tájékoztató levelet, amelyben jelzik az
önkormányzatunk számára, hogy a kormány képviselői és az önkormányzat közötti
tárgyalásokra, még az év elején
-ez várhatóan még 2013. február 28-ig megtörténiksor fog kerülni, az adósságkonszolidációra pedig az 5000 fő feletti településekhez hasonlóan
2013. június 28-ig kerül sor. Képviselőtársaimnak kiadtuk annak a levélnek a másolatát,
amelyben részletes tájékoztatást adtam a Belügyminisztériumnak a hitelfelvétel
körülményeiről és a hitelfelhasználás eredményeiről, ez alapján jó esélyünk van arra, hogy a
tárgyalások sikeresen záródjanak le. Tudnunk kell, hogy minden 10 % Aba esetében 100
milliós nagyságrendű adósság átvállalást jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy a tények
illetve az eredmények alapján jó esélyünk van arra, hogy az adósság konszolidáció közelítse
a 100%-ot, emellett a kormány képviselőivel az abai szennyvízberuházásról is szeretnék
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szót váltani, ha nem is azonnali döntést várva, illetve kérve, de én úgy gondolom, hogy
valamilyen formában kormányzati szinten rendezni kell azt az anomáliát, amely Aba és a
térsége számára, tehát Aba, Sárkeresztúr, Káloz és Soponya önkormányzatai számára egy
lehetetlen helyzetet teremtett. 40%-os állami támogatásból kellett a szennyvízberuházást
megvalósítanunk, ilyen esetről rajtunk kívül Magyarországon nem tudok, 80%-nál kisebb
támogatással Magyarországon nem építettek települések szennyvizet. Bízom abban, hogy
sikerül valamilyen eredményt elérni ezen a területen is, ugyanis az igazságossághoz ez is
hozzá tartozik, és itt nemcsak Abáról, hanem a szomszédos településekről is szó van.
Ugyanígy fontos még néhány szót szólni azokról a bírósági perekről, amelyekhez fontos
reményeket fűz Aba Nagyközség Önkormányzata. Többször elmondtam már, hogy komoly
elégtételt jelenthet számunkra, ha ezek a perek lezárulnak, illetve nagyon fontosak ezek a
perek a tekintetben is, hogy mind erkölcsi, mind anyagi értelemben tisztázódjon Aba
helyzete nagyon sok ügyben. A dolgok jelenlegi állásáról szeretnék néhány szót szólni,
ugyanis vannak már részeredményeink. Az adósságrendezés kapcsán Soponya
Önkormányzatával kettő, Káloz, Soponya, Sárkeresztúr Önkormányzataival egy perünk van
folyamatban, volt az ERSTE Bankkal egy perünk, és folyik a Swietelsky Kft- vel illetve a
Strabag Zrt-vel a szennyvízberuházás és a belterületi utak felújítása kapcsán a bírósági per.
A Soponya Önkormányzatával folyó perekről az alábbi tájékoztatást tudom adni: Soponya
olyan igényeket nyújtott be az adósságrendezés kapcsán, amelyeket a pénzügyi gondnok
részben vagy teljes egészében visszautasított, és ezeket a visszautasított igényeket peresítette
Soponya Önkormányzata. Az egyik per az iskolai dolgozóknak Aba Önkormányzata helyett
kifizetett túlóra díjakról szól. Ebben a perben három tárgyalást tartott a bíróság, a három
tárgyalásból az elsőn jelent meg Soponya jogi képviselője, az ezt követő két tárgyaláson már
nem jelent meg, érdemi keresetet nem tudott benyújtani Soponya Önkormányzata, az írásos
ítéletet még nem kaptuk meg, de ügyvéd úr tájékoztatása szerint, mivel Soponya
Önkormányzata nem csatolta a bíróság által kért bizonyítékokat, ezért elutasításra került
első fokon Soponya Önkormányzatának kereseti kérelme. Tehát ez az ügy első fokon
lezárult, természetesen Soponya Önkormányzatának lehetősége van még arra, hogy
másodfokon jogorvoslattal éljen. Az ERSTE Bank tekintetében mindenki előtt ismert, hogy a
jogtalan inkasszó tekintetében ügyvédi felszólításra a bank 2011. év végén visszautalta a
jogtalanul leinkasszált 28,8 millió forintot. A jogszabályok előírják, hogy ebben az esetben
nem csak a leemelt összeget kell visszautalni, hanem annak a kamatát, az ügyfél kárát,
illetve az ezzel kapcsolatos költségeit is. Mivel a bank írásos felszólításunkra sem volt
hajlandó ezt megfizetni, ezért keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Bírósághoz, amely
januárra tűzte ki az első tárgyalást. Decemberben tájékoztatott bennünket az Erste Bank,
hogy kifizeti az általunk követelt kamatot és költségeket, átutalta az önkormányzat
számlájára azt a több mint 5 millió forintot, amelyet a pénzügyi osztály számolt ki
kamatként és költségként. A másik soponyai per kapcsán a következő tárgyalásra január
28-án fog sor kerülni, itt is Soponya olyan követeléseket nyújtott be az adósságrendezés
során, amelyeket vitattunk. Ez már nagyobb tétel, azért nem tudok pontos összegeket
mondani, mert sajnos Soponya esetében hónapról hónapra változik az összeg, amelyet
követelnek. A bírósághoz is szinte minden beadványban más összeg kerül benyújtásra. Ez a
per az Intézményi Társulások kapcsán keletkezett több mint 10 millió forintos tartozástól
szól. A mi megítélésünk szerint, és mi már csatoltuk a bizonyítékokat ehhez, Soponya ezen
követelése megalapozatlan, bízom abban, hogy január 28-ig érdemi ellenkeresettel él
Soponya, ez annál is inkább fontos, ugyanis 2011. év végén, amikor megszűnt a társulás,
mivel Soponya Önkormányzata fölmondta mindkét intézményi társulásunkat, a hivatalok
között történt egy elszámolás mind az óvodai, mind pedig az iskolai társulás kapcsán.
Soponya kimutatta azt, hogy mennyivel tartozik Aba, és az abai hivatal is kimutatta Soponya
számára, hogy ők mennyivel tartoznak nekünk. Egyébként erre a levelünkre polgármester
úr vissza is igazolta, hogy elismerik a tartozásukat. Jelezte, ha mi kifizetjük a tartozásunkat,
akkor ők is ki fogják fizetni az általuk kimutatott tartozást. Mi most egy ellenkeresettel
éltünk, amelyben teljes elszámolást kérünk a bíróságtól, ennek a végösszege azt mutatja a
mi álláspontunk szerint a kölcsönösen elismert összegeket összevetve, hogy 4 millió forint és
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kamatával tartozik Soponya Önkormányzata Aba Önkormányzata számára, tehát a bírósági
per során megtörténhet a végleges elszámolás a két önkormányzat között. Mivel már egymás
által elismert tartozásokról van szó, én bízom abban, hogy nagyon gyorsan a végére jutunk
ennek az ügynek, tehát a számok azt mutatják számunkra egyenlőre, hogy nem mi
tartozunk Soponyának, az általunk elismert tartozás kiegyenlítése az adósságrendezés során
elfogadott Egyezségi Megállapodásban foglaltak szerint folyik. A szennyvízberuházás
kapcsán számunkra teljesen váratlanul a három önkormányzat több mint 300 milliós igényt
nyújtott be Aba Nagyközség Önkormányzatával szemben. Számomra elég zavaros a
pénzügyi gondnok számára benyújtott anyag, de a lényeg az, hogy kijött egy végösszeg, a
három önkormányzat álláspontja szerint Aba Nagyközség Önkormányzata 310 millió
forinttal tartozik, ezt a követelést a pénzügyi gondnok nem fogadta el, ezért ezt is peresítette
a három önkormányzat. Az első tárgyalás folyamán a bíróság megállapította, a mi
ügyvédünk is ezt vetette föl, hogy a három önkormányzat ügyvédje által benyújtott kereset
nem alkalmas tárgyalásra, tehát a bíróság felkérte az önkormányzatokat, hogy pontosan
jelezzék milyen követelésük van, miből kifolyólag és ez Aba milyen mulasztásából ered.
Azóta beérkezett egy új kereset a bíróságra, ez azért fontos előrelépés mindannyiunk
számára, mert olyan tények szerepelnek a három önkormányzat beadványában, amelyekre
Aba is tudott érdemben reagálni. Olyan számokat szerepeltetnek a keresetben az általuk
elismert költségek tekintetében, amelyek már egy fontos viszonyítási alapot képeznek. Ezek
alapján is megállapítható, hogy a három önkormányzat alulfinanszírozta a beruházást, a
beruházás egyes üteme tekintetében a három önkormányzat az általuk jogosnak vélt
kötelezettségekhez képest 250 millió forinttal finanszírozta alul a beruházást. Ebben az
elszámolásban a kettes ütem nem szerepel, ha azt még hozzá vesszük, akkor nagyon közel
járunk a régóta hangoztatott állításunkhoz, mely szerint Aba több mint 300 millió forinttal
túlfinanszírozta a beruházást. Jól érzékelhető ebből, hogy nagyságrendeket tekintve ezekről
az összegekről beszélhetünk. Mivel 2013. január 30-án lesz a következő tárgyalás, nagyon
bízom abban, mivel tényekkel alátámasztottan nyújtottuk be a keresetünket, a bíróság
érdemben fog ezzel foglalkozni, de ami a legfontosabb, bízom abban, hogy az
önkormányzatok érdemben fognak reagálni a beadványunkra, mert ezzel nagyon közel
juthatunk a megoldáshoz. Ez azért is fontos, mert a közösség számára sem mindegy az, hogy
azok a vádak, amelyek értek bennünket az elmúlt évek során 2008-tól folyamatosan,
alaposak vagy teljes mértékben alaptalanok voltak. A Strabag Zrt-vel szemben folyó
perünkkel kapcsolatban szintén eljutottunk odáig, hogy a bíróság felszólította a kivitelezőt
arra, hogy pontosan jelölje meg milyen műszaki tartalmat valósított meg, mi alapján. Erre is
érdemben tudunk reagálni. A Swietelsky Kft. ellen folyó perben az igazságügyi szakértő
már dolgozik. Minden érintett a birtokában lévő dokumentumokat átadta a számára. Mivel
nagyon terjedelmes anyagról van szó, biztos, hogy egy vagy két hónapot igénybe fog venni az
igazságügyi szakértői anyag elkészülte. Jól érzékelhető az, hogy az idei évben ezen
ügyekben, ha nem is végleges, de elsőfokú bírósági döntések születhetnek., Az eddig elért és
feltárt tények is azt bizonyítják, hogy természetesen, ha nem is mindig a teljes igazság van a
mi birtokunkban, de az jól érzékelhető talán, hogy igyekeztünk és megpróbáltunk az igazság
mentén dolgozni, ténykedni és kapcsolatot tartani mind a helyi közösséggel, mind a
településekkel. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy a 2011. június 24-i falugyűlésen,
amikor az abai faluközösség abban a szinte lehetetlennek tűnő helyzetben az igazság és a
szeretet mellett tette le a voksát, akkor tette meg a legnagyobb lépést a szorult helyzetünkből
való kijutásra. Jól érzékelhető, hogy nagyon komoly eredményeket értünk el az elmúlt
években. Látható az is, hogy az a folyamat, amely a közösség ellehetetlenítésére irányult,
szinte a visszájára fordult, és az elmúlt évek nehézségeiből felállva, most megint egy olyan
helyzetben vagyunk, amely a jövőre tekintve nagyon komoly bizakodással kell, hogy eltöltse
a közösséget. Én mindenkitől azt szeretném kérni, hogy még egyszer gondolja át azt, ami itt
elhangzott a mai napon. Gondolja hozzá ehhez azt is, akár magányában, akár a családjával
együtt, akár baráti közösségben, hogy honnan hová jutottunk el 22 év alatt. Megítélésem
szerint nagyon kevés közösség és település tudott ilyen eredményeket felmutatni az elmúlt
22 évben. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy ez az abai emberek összefogását
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jelképezi. Amikor jön majd a kormányzat képviselője egyeztetni az általunk felvett hitelek
felhasználásáról és felvételének körülményeiről, akkor majd örömmel fogok beszámolni
arról, hogy sikerült több mint hét milliárdos fejlesztést végrehajtani a településünkön, ehhez
sikerült több mint négymilliárdos támogatást szereznünk. Hitelből és egyéb támogatások
által sikerült előteremtenünk az önrészt is a pályázatok megvalósításához. Bizonyára
mindenki emlékszik rá, 2007-ben, a kötvénykibocsátást követően a magisztrátus
összejövetelt tartott a Fórum étteremben, ahol a Hypo Bank képviseletében jelen volt a
magyarországi képviselet vezetője, az osztrák anyabank részéről is jelen voltak, akik
elmondták, hogy egy ekkora összeget egy ilyen kis közösség számára miért biztosított a bank.
Az Aba által elért eredmények és felvázolt elképzelések érdemesek voltak arra, hogy ilyen
formában támogassák a közösséget. A kötvénykibocsátás nem szólt másról, mint a várossá
válásunkat megalapozó fejlesztésekhez önrészt biztosítani. Akkor, amikor az adósság
konszolidációról tárgyalunk majd, ezzel egy időben benyújtjuk a várossá nyilvánítás iránti
pályázatunkat. A tájékoztató is, amelyet elküldtem a Belügyminisztériumba, egy tíz éves
időszakot ölel fel. 2002-ben fogadta el a képviselő-testület Aba Intelligens Várossá Válási
Stratégiáját. Akkor döntöttük el, hogy összefogva e stratégia mentén kívánunk dolgozni, a
falunk fejlődését elősegíteni. Tíz év telt el, és elmondhatjuk, hogy eredményesen
tevékenykedtünk, mert megalapozottan nyújthatjuk be a várossá nyilvánítási pályázatunkat.
Természetesen az i-re a pontot a köztársasági elnök, a miniszter, illetve a miniszter által
felkért szakértői csoport teheti fel. Az elért eredmények tekintetében bizakodhatunk. Ezért
fontos számunkra a Mátyás Király Emlékév is, és itt csatlakoznék vissza Szántai Lajoshoz, az
elmúlt hónapokban sikerült feltárni egy olyan múltat Aba esetében, amely jól bizonyítja,
hogy Mátyás Király fontos szerepet töltött be a közösség életében. Ez egy olyan időszak volt,
melyhez visszanyúlni nem csak, hogy érdemes, hanem ha ezt megtesszük és lélekből tesszük
meg, akkor közösen fogunk emelkedni. Ez az emlékév arra is lehetőséget nyújt számunkra,
hogy mindazon eredményeket, és mindazon fejlesztéseket, amelyek előtt állunk, egy
gyönyörű keretbe ágyazva valósítsuk meg. Amit Magyarország öt évvel ezelőtt elmulasztott,
most Aba felvállalja. Bízom abban, hogy lesz elég erőnk az elmúlt évekhez hasonlóan ahhoz,
hogy felmutassuk Mátyás Király igazságát a faluközösség és tágabb környezetünk számára
is. Az emlékév új kapcsolatokat, új barátokat fog hozni Aba számára. Már most látszik, hogy
olyan új kapcsolati tőkére fog a település szert tenni, amely nem pénzről fog szólni, hanem
egy olyan lelki, szellemi többletről, amely megint jelentős mértékben fogja gazdagítani a
közösségünket. Ehhez nem kell más, mint hogy egy kicsit derűsebben, nyíltabban próbáljunk
meg örülni annak, amit elértünk. Tudjuk azt is, hogy vannak problémák, nem azért adjuk
be a várossá válási pályázatunkat, mert úgy gondoljuk, hogy minden problémát
megoldottunk, hanem azért, mert Aba megérett arra, hogy ezt a címet megkapja. Ez egy
fontos visszaigazolás lehet a közösség számára. Amennyiben megkapjuk a városi címet, az
azt jelenti, hogy a következő európai uniós fejlesztési ciklus, amely 2014-ben fog indulni és
hét évig fog tartani, még jelentősebb eredményeket hozhat számunkra. A jelenlegi fejlesztési
ciklus támogatásaiból megítélésem szerint Aba igen pozitívan részesült. Fejlesztéseinket
nagymértékben segítették elő az európai uniós pályázatok. A következő hét éves ciklus
tekintetében, ha városként tudunk pályázni, sokkal jelentősebb forrásokat tudunk Aba
számára megszerezni. Itt jól érzékelhető megint, hogy eljutottunk egy olyan alapigazsághoz,
amelyről nagyon sokszor beszélünk Abán, csak nagyon sokszor el is felejtkezünk erről,
jómagam is sokszor hangsúlyozom, hogy a lelki, szellemi folyamatok azok, amelyek
beindíthatnak gazdasági, pénzügyi folyamatokat. Ha ezen a területen sikeresek vagyunk,
akkor érkezik a külső segítség is. Tehát, ha a dolgoknak ezt az oldalát nézzük, akkor is egy
fontos döntés előtt állunk. Kérem, hogy a várossá nyilvánítási pályázatunkkal kapcsolatban
és a Mátyás Király Emlékévvel kapcsolatban is mondják el véleményüket képviselőtársaim.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselőtársaim! A Pénzügyi Bizottsági ülésen ugyanaz volt a javaslatunk, amivel a
polgármester úr is kezdte, jegyző úr is tanúja volt ennek – nevezetesen, hogy nemcsak az
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államtitkár asszony által kért egy éves időszak változásait ismertessük, hanem kezdjük a
folyamatok feltárását 1990-től, hogy is indultunk. A bizottsági ülésen nagyon mélyen
áttárgyaltuk az elmúlt 22 évet, úgy az infrastruktúrát fejlesztő beruházásainkat, mint az
intézményeinket fejlesztő pályázatainkat. Van egy olyan intézményünk is, amely teljesen új,
és amelyről pár évvel ezelőtt még csak álmodtunk, és mára megvalósult. A gimnáziumra
gondolok. Elértünk oda, hogy Abának olyan oktatási intézményrendszere van, amely
színvonalas oktatást tud biztosítani. Minden tárgyi, fizikai, szellemi feltétel magas
színvonalon rendelkezésre áll. Én is úgy látom, hogy az államtitkár asszony kérése azt
szolgálja, hogy a várossá válás feltételeinek meglétét alá tudjuk kellőképpen támasztani. Úgy
gondolom, hogy el tudjuk érni ezt a címet. Igaz, egyszer-kétszer küzdöttünk már ezért, de
nekem is az a véleményem, hogy küzdeni kell tovább. Nem minden nap van szép napsütés,
vannak borús napjaink is, azokat is át kell vészelni, tovább kell tudni lépni. A megoldást kell
keresni mindenben. Az a véleményem, hogy a lakosság túlnyomó része biztosan úgy érzi,
hogy igenis Aba megérett erre a címre, és jó szívvel fogadja azt, hogy a képviselő-testület
ismét megpályázza a városi címet. A határozati javaslatot a pénzügyi bizottság elfogadásra
javasolja.
Bor József Dezső képviselő:
Tisztelt képviselőtársaim! Részt vettem a Pénzügyi Bizottság ülésén, ott nem fejtettem ki a
véleményemet, de itt a film és a polgármester úr Mátyás Királlyal és a várossá válással
kapcsolatos értékelése kapcsán bennem is megfogalmazódott egy-két gondolat. Én is úgy
gondolom, hogy a 2013-as esztendő 1990-ből gyökerezik, a képviselő-testület, a
polgármester úr, Aba Nagyközség aktív cselekvő személyiségei és a lakosság
együttműködésével jutottunk el idáig. Nehézségek voltak, emlékezzünk vissza, amikor
úsztattuk itt a hajót, hogy visszaforduljunk vagy menjünk tovább, mindenképpen jól
döntöttünk, hogy igen is tovább kell haladni a Kék Óceán Stratégia mentén. Ennek a
gyümölcsei nem egy-két éven belül, hanem hosszú távon olyanok lesznek, amelyeket a
gyerekeink, unokáink fognak majd megköszönni és élvezni. Én azt mondom, hogy a 2013as év komoly alkotó légkört teremthet meg a faluban, hiszen a tárgyi feltételek lényegében
elkészültek az alkotáshoz. Vannak nagyon szép intézményeink, ezek az intézmények olyan
személyiségekkel vannak megtöltve, akik olyan szellemi impulzust adnak a falunak,
amelynek következtében egy nagy nekilendüléssel valóban az előttünk álló nehézségeket
meg tudjuk oldani. Többször furcsán kacagva társaságban észleltem negatív felhangokat
azzal kapcsolatban, hogy Aba város lesz, értelmiségi emberek arról diskurálnak, hogy amíg
sárosak az utcák, Aba nem lehet város. Mindent ne akarjunk egyszerre, kérem szépen.
Ezeket a lépéseket nyilván azért tesszük, hogy ezek a gondok megoldódjanak. Egy városnak
vannak infrastrukturális feltételei, és ha várossá válunk, többek leszünk, mind tárgyi, mind
szellemi értelemben, ahogy a polgármester úr is mondta, az európai uniós pályázatok
elérésénél is nagyobb esélyünk van. Kérdem én, ha nem vállaljuk a várossá válási pályázat
benyújtását, akkor van esélyünk a jobbá válásra, a jobb feltételek elérésére? Nem hiszem.
Egy kicsit derűsebben, egy kicsit pozitívabban álljunk hozzá a közös ügyekhez. Igen is azt
kell mondani, hogy elértünk eredményeket. Valóban jellemző az emberek, más települések
részéről az irigység. Tessék, lehet utánunk jönni, lehet a példánkból építkezni. Jöjjenek
velünk, mi segítünk eddig is mindenkinek segítettünk annak, aki hozzánk fordult. Az
oktatás területén is sokat segítettünk a szomszéd településeknek. Most fejeződött be egy
pályázat, a Csipet Projekt, amelyben a környékről több település és intézmény részt vett, ez
is egy olyan lehetőség volt egy éven keresztül, hogy az itt tanuló gyerekek, óvodások,
iskolások többek között buszlehetőséghez jutottak. Itt is sajnos egy két településről negatív
kritikát tapasztaltam, sőt volt olyan polgármester, aki meg kívánta akadályozni a projekt
sikeres lezárását. Hazugságmagot szórják az emberek közé, sajnos vannak, akik gerjesztik a
rossz hangulatot, de én úgy érzem, hogy ez az idei esztendő kicsit kisimítja ezeket az
arcvonásokat. Én a magam részéről mindenképpen támogatom a várossá válási pályázat
benyújtását, mert mi erre már megértünk. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani.
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Kossa Lajos polgármester:
Amennyiben más nem kíván hozzászólni, ismertetném a határozati javaslatot. Aba
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel Aba Intelligens Várossá
Válási Stratégiájának 2002-ben történt elfogadása óta elért eredményekre, a településnek
„járási alközpontként” és az önkormányzati kistérségi társulás központjaként a térségben
betöltött szerepére, a közösség lelki, szellemi, kulturális, sport, társadalmi és gazdasági
értékeire, a 2004. szeptember 23-i, a 2010. szeptember 30-i, a 2011. június 24-i
falugyűlések és az Abai Társadalmi Szerződés elhatározásaira, valamint az Abai
Magisztrátus Preambulumában foglaltakra – 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: 2013. január 31. Aki ezzel a határozati
javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

1/2013. (I. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel Aba Intelligens
Várossá Válási Stratégiájának 2002-ben történt elfogadása óta elért eredményekre, a
településnek „járási alközpontként” és az önkormányzati kistérségi társulás központjaként a
térségben betöltött szerepére, a közösség lelki, szellemi, kulturális, sport, társadalmi és
gazdasági értékeire, a 2004. szeptember 23-i, a 2010. szeptember 30-i, a 2011. június 24-i
falugyűlések és az Abai Társadalmi Szerz ődés elhatározásaira, valamint az Abai
Magisztrátus Preambulumában foglaltakra – 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: 2013. január 31.
Kossa Lajos polgármester 5 perc szünetet rendelt el.
Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt folytatnánk a harmadik napirendi ponttal a testületi ülést, szeretném elmondani,
hogy az asztalon látható, kukoricacsuhéból készült Mátyás király és Abafalvi Abasára
szobrokat Ormándi Márta készítette és ajándékozta a faluközösség számára. Valamennyiünk
nevében köszönöm, és bízom abban, hogy mindkét szobor fontos szimbóluma lesz a Mátyás
Király Emlékévnek. Még egyszer köszönjük szépen Ormándi Mártának.
3.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés
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jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Valamennyi képviselőtársam előtt ismert, hogy közoktatási átalakítások kapcsán létrejöttek a
tankerületek, és megtörtént az oktatási rendszer részbeni államosítása. Az iskolai dolgozókat
átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, január 1.-től állami alkalmazottak a
közoktatásban dolgozók, így Aba esetében az általános iskola, a művészeti alapiskola és a
gimnázium dolgozói. A törvény szerint a 3000 lélekszám feletti települések esetében az
épületek működtetése az önkormányzatok feladata, de lehetővé tette a törvény azt, hogy a
3000 fő fölötti önkormányzatok is, ha az anyagi helyzetük ezt indokolta, lemondhattak
erről. Ismert, hogy több 3000 fő feletti település is élt ezzel a lehetőséggel, itt Fejér
megyében is több település átadta a működtetés jogát az államnak, az állam viszont anyagi
hozzájárulást kér ebben az esetben. A nagyságrendeket látva a Fejér Megyei Hírlap
tudósítása alapján én úgy látom, hogy a havi hozzájárulás mértéke a teljes költség 80-90 %át is kiteheti, tehát én továbbra is megalapozottnak tartom az abai képviselő-testület azon
döntését, hogy a működtetés jogát továbbra is megtartottuk. Ez nem jelent olyan mértékű
plusz kiadást az önkormányzat számára, amely a jogosítványoknak teljes feladását
indokolná. Ebből kifolyólag használati szerződést kell kötnünk a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal. Megkaptuk azt a szerződés tervezetet a tankerülettől, amely
alapján jegyző úr elkészítette a használati szerződést. Úgy gondolom, hogy ez megfelelően
szabályozza mindazon folyamatokat, amelyekről döntöttünk. Ennek a lényege az, hogy
ingyenes használatot biztosítunk az intézményfenntartó központnak az épületeinkben, már
korábban elkészültek azok a kimutatások, amelyek nem csak az ingatlanok, de valamennyi
eszköz kapcsán a mellékletét képezik ennek a használati szerződésnek is. Nagyon fontos az,
hogy a pályázati lehetőségek, fejlesztések tekintetében az önkormányzatnak továbbra is
megmarad a kompetenciája. Én ezért tartottam nagyon fontosnak azt, hogy a törvény adta
lehetőséggel élve a használati jogot adjuk csak át az államnak. Annyit szeretnék még
elmondani, hogy számunkra érzékelhetően zökkenőmentesen történt meg az átállás, a
dolgozók megkapták a fizetésüket, és bár feszített a tempó mind a tankerület, mind a helyi
intézményi dolgozók tekintetében, semmiféle fennakadás nem történt ezidáig. Az Életfa
program kapcsán mindenképpen szeretnénk egyeztetni tankerület vezető úrral, ugyanis egy
olyan érték van a kezünkben, amelyet szeretnénk, ha a tankerület is támogatna, helyén
kezelne. Örömteli hír az, hogy kihelyezett tagozatot indít a gimnáziumunk Pécselyen, a
hétvégén volt a nyílt nap, amelyen igazgató úr is részt vett. Nagyon bízom abban, hogy az
állam is jóváhagyja, ugyanis megvan a szülői, tanulói érdeklődés is a kihelyezett tagozat
iránt, illetve az ottani önkormányzat, polgármester úr is nagyon hálás Aba
Önkormányzatának azért, hogy ilyen segítőkészen álltunk ezen ügy mellé. Ha valóban
támogatja az állam is, és elindulhat szeptembertől a kihelyezett tagozata az Abai
Gimnáziumnak, akkor az egy komoly elismerés lehet, mind a gimnázium, mind a közösség
számára. Ezen gondolatok jegyében kérném, hogy a használati szerződés tervezetét hagyjuk
jóvá.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is javasolja a szerződés jóváhagyását.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a használati szerződéssel az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
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nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

2/2013. (I. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mellékelt
írásos előterjesztés alapján használati szerződést köt a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képez ő oktatási-nevelési ingatlanok
és ingó eszközök használatára vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Használati Szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
4.

A szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló rendelet
jóváhagyása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Aba Nagyközség Önkormányzata kérelmet nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz szociális tűzifa támogatás igénybevétele céljából. A lakásfenntartási
támogatásban részesülők száma alapján lehetett pályázni, mi az általunk bejelentett
igényhez képest 10%-os támogatásban részesültünk, amely mindösszesen 31 erdei m3
tűzifát jelent. Arra vonatkozóan, hogy milyen szociális szempontokat követve kell a
támogatást odaítélni a rászorulóknak, a támogatásról szóló BM rendelet tartalmaz
előírásokat. A rendelet-tervezet ezt tartalmazza, a Szociális Bizottság a testületi ülés előtt
megtárgyalta rendeletet. Egy támogatott részére 0,5 erdei m3 tűzifa kerülne szétosztásra,
amely körülbelül 4-5 q tűzifát jelent. Kérem a rendelet tervezet elfogadását a képviselőtestület részéről.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet jóváhagyását.
Varga Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
A Szociális Bizottság is javasolja a rendelet jóváhagyását.
Kossa Lajos polgármester:
Én annyival szeretném kiegészíteni, hogy február közepéig el kell számolnunk a
támogatással, tehát gyorsított ütemben szeretnénk a tűzifát kiosztani, jegyző úr fogja össze a
munkát, a Vadextől már megrendeltük a tűzifát, és nagyon gyorsan a kérelmek elbírálásra is
sor fog kerülni. Ez a rendelet nagyon pontosan szabályozza, hogy kik hogyan juthatnak
tűzifához, én le szeretném szögezni, hogy egy kisebb összeget el fogunk még különíteni, ha
olyan probléma merül fel, hogy nem teljes körűen tudjuk a rászorulókat támogatni. Van-e
valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a rendelet elfogadásával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendelet alkotta:
ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete
a szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
5.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Egy árajánlat jóváhagyását kérném a képviselő-testülettől. Jeleztem már az előző napirend
kapcsán, hogy a most megnyílt KEOP-os pályázati lehetőségek keretében több pályázatot
szeretnénk benyújtani. Részben készül egy pályázat az orvosi rendelő, illetve az óvoda
épületének energiaracionalizálással egybekötött felújítására. Egy másik pályázat tárgya a
Fórum étterem és a Belsőbárándi Közösségi Ház energiaracionalizálással egybekötött
felújítása lenne. Szerettük volna a Bodakajtori Közösségi Házat is felújítani e pályázat
keretében, de sajnos nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, így annak felújítására
más forrást kell találnia az önkormányzatnak. Tehát nem feledkeztünk meg arról, hogy a
legrosszabb állapotban lévő közösségi épületünk, de más pályázati forrásból kell megoldani
emiatt a felújítását. Szeretnénk kisebb naperőművek létrehozására is pályázatot benyújtani,
az iskola, óvoda, polgármesteri hivatal tekintetében, valamint a közvilágítás
korszerűsítésének lehetőségét is vizsgáljuk. Tehát ezt a négy pályázatot szeretnénk
előkészíteni. Nagyon komoly munka kell, hogy megelőzze a pályázatok benyújtását, terveket
kell készíteni, épületenergetikai tanúsítvány szükséges, árazatlan költségvetést kell készíteni,
energetikai vizsgálatokat kell elvégezni. A Belsőbárándi Közösségi Ház és a Fórum étterem
esetében kérem, hogy az előkészítésre vonatkozó írásos árajánlatot hagyjuk jóvá. Ezen
előkészítő munkák a pályázatba beállíthatók, tehát elszámolható a támogatásból,
amennyiben nyer a pályázatunk.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztés jóváhagyását. Polgármester úr is említette,
most nagyon sok pályázat fog megjelenni, nyilván azokon a pályázatokon, amelyeknek
megfelelünk, részt kell venni. A Bodakajtoron lévő közösségi háznak az a baja, hogy annak a
belső állapota is nagyon rossz, ez a pályázat külső felújításra szól, ezért nem lehet bevonni
azt az épületet ebbe a körbe.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az árajánlatban foglaltakkal
egyetért, és egyetért azzal, hogy annak megfelelően megkössük a szerződést az Energia
Irodák Kft- vel, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

3/2013. (I. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képvisel ő-testülete úgy határoz, hogy az
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” cím ű,
KEOP-2012-5.5.0/B azonosító számú pályázat kapcsán - a mellékelt írásos el őterjesztés
szerinti árajánlat alapján – az önkormányzat tulajdonában álló Fórum étterem, és a
Belsőbárándi Közösségi Ház épületenergetikai vizsgálatával, m űszaki és adminisztrációs
anyagok elkészítésével megbízza az Energia Irodák Kft.-t (Székhelye: 8000 Székesfehérvár
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Börgöndi út 8-10.) mindösszesen 2.204.500,-Ft +ÁFA, azaz bruttó: 2.800.000,-Ft
megbízási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, az intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Korábban döntött már a képviselő-testület arról, hogy a Telenor Zrt. ajánlatát elfogadva,
egyetértünk a jelátadótorony kapcsán négy év bérleti díj előre történő megfizetésével. Ennek
megfelelően megküldték a bérleti szerződést, amelynek a jóváhagyását kérik a testülettől. Ezt
követően nincs akadálya annak, hogy átutalják a bérleti díjat, amely közel 1 millió forint.
Aki egyetért a mellékelt írásos szerződés elfogadásával, kérem emelje fel a kezét.
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

4/2013. (I. 23.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - a mellékelt
írásos előterjesztés szerinti feltételekkel – bérleti szerz ődést köt a TELENOR
MAGYARORSZÁG Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Székhelye: 2045 Törökbálint,
Pannon út 1.; adószám: 11107792-244; cégj: 13-10-040409) az Aba külterület 046/12
helyrajzi számú kivett: legelő és adótorony megnevezésű ingatlan vonatkozásában.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Holnap este öt órakor mindenkit szeretettel várunk a Millenniumi parkba, a Mátyás Király
Emlékév ünnepélyes megnyitójára.

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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