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Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. december 21. napján 16:30 órakor
tartott közmeghallgatással egybekötött 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 közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőtársaimat, jegyző urat, tisztelt vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
valamennyi képviselőtársunk jelen van.
A mai ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
1.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság új vezetője, Kovács Zsolt r. alezredes
Úr személyes bemutatkozása

2.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének ¾
évi végrehajtásáról

3.

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciójának
jóváhagyása

4.

Az önkormányzat megbízásából lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálatokról
szóló jelentések megtárgyalása

5.

A hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenység elvégzésére vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyása

6.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatára
vonatkozó ajánlat jóváhagyása

7.

A központi orvosi ügyelet új rendelőhelyiségeinek berendezésére
vonatkozó ajánlat jóváhagyása

8.

Bejelentések

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

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság új vezetője, Kovács Zsolt r. alezredes Úr
személyes bemutatkozása

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Kovács Zsolt urat. Tájékoztatás képpen szeretném
elmondani, levelet kaptunk Dr. Varga Péter rendőr ezredes úrtól, a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjétől, amelynek értelmében arról tájékoztatnak bennünket, hogy Dr. Csizek
Tibor urat, aki ezidáig a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetői posztját töltötte be, az
Országos Rendőr-főkapitányság vezetője 2012. december 1. hatállyal kinevezte a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság vezető-helyettesévé. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
Kovács Zsolt rendőr alezredes urat javasolja, illetve meg is bízta 2012. december 1. napjától a
Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetésével. Ahhoz, hogy az ő kinevezése véglegessé váljon,
az érintett képviselő-testületeknek is véleményt kell nyilvánítani. Köszöntöm körünkben kapitány
urat, képviselőtársaim megkapták a szakmai önéletrajzát írásos előterjesztésben. Megkérném
Kovács Zsolt urat, személyesen is szóljon pár szót arról, hogy milyen út vezetett idáig, illetve a
jövőben hogyan képzeli a kapitányság vezetését szűkebb környezetünket érintően, természetesen
most még a részletekbe nem belemenően, de bizonyára vannak elképzelései Abára vonatkozóan
is.
Kovács Zsolt, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetője:
Tisztelet polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Köszönöm megtisztelő meghívásukat. Külön örülök
annak, hogy mielőtt szavaznak, megnézik, hogy ki Székesfehérváron a vezető. Nem fogok tudni
nagyon színes életutat bemutatni. Több mint húsz éve kezdtem a fehérvári kapitányságon
nyomozóként, azóta nem mozdultam ki a kapitányságról. Nyomozóként kezdtem, azután
csoportvezető, majd alosztályvezető és később osztályvezető-helyettes lettem a bűnügyi
osztályon, az utóbbi hat évben pedig a bűnügyi osztályt vezettem, egyben a kapitányság vezetőhelyettese voltam. Így azt kell, hogy mondjam, nem ismeretlen előttem a probléma.
Beszélgettünk polgármester úrral már, több alkalommal találkoztunk előzőleg is. Első
találkozásunk még nem ebben a szép épületben, hanem egy másikban történt, ahol a körzeti
megbízotti iroda volt, de osztályvezetőként is futottam én itt a kutya után nem is olyan régen a
határszélen, a mezőben. Azt sem mondhatom, hogy időt kérek ahhoz, hogy megismerjem Aba
problémáit, mert, ha nem ismerném, akkor nagy lenne a baj. Tudom, hogy mit csinálnak a
közrendvédelmi osztályon a körzeti megbízottak, illetve a jövőre nézve azt is tudom, hogy mit
fognak kérni tőlem rövidesen, tisztában vagyok a feladatokkal, van rálátásom. Azt is el kell
mondjam, hogy négy körzeti megbízott van itt, akik itt is maradnak. 2012. december 31-ig az
összes körzeti megbízotti státuszunkat fel kell tölteni minden faluban, nagyközségben,
településen. Mivel tudom, hogy mit fognak kérni, amint már említettem, beszéltünk a bűnügyi
osztályvezetővel, megpróbáljuk együtt teljesíteni. A körzeti megbízottak eddig elég elszigetelten
dolgoztak, most behívtuk őket, leültünk, beszéltünk velük és remélem, hogy ennek meglesz
hamarosan az eredménye. Nagyon bízom ebben. 47 éves vagyok, két gyermekem van, feleségem
pedagógus. Bármilyen kérdésük van a személyemmel és munkámmal kapcsolatban, nagyon
szívesen válaszolok.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, van -e valakinek kérdése, észrevétele.
Vendégek közül is nyugodtan feltehet bárki kérdést. Ha nincs, mielőtt sok sikert kívánnék
kapitány úrnak, javaslom, hogy hozzuk meg a testületi döntést. Aki egyetért azzal, hogy Kovács
Zsolt alezredes úrnak a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetői tisztségére történő
kinevezését a képviselő-testület támogatja, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
191/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kovács Zsolt
alezredes úrnak a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetői tisztségére történő
kinevezését.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen, hogy kapitány úr lehetőséget adott a személyes találkozóra. Sok sikert
kívánok Aba Nagyközség Önkormányzata és a település lakói nevében az eljövendőkhöz, és
közös sikerekben gazdag kapitányi tevékenységet kívánok.
Kovács Zsolt, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetője:
Köszönöm szépen. Békés karácsonyt kívánok.
2.

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének ¾
évi végrehajtásáról

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Aba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi
beszámolóját ugyanúgy kezdeném, ahogy a féléves beszámolót is, az előirányzatoknak
megfelelőek a teljesítési számok, mind a kiadás, mind a bevételi oldalon. Az önkormányzat 2012.
évi költségvetése az adósságrendezésről szólt. 2011. augusztus 19-én indult meg az
adósságrendezési eljárás, és 2012. májusában jogerősen, egyezséggel zárult le.
Költségvetésünkben két fontos tétel szerepel ehhez kapcsolódóan, az egyezségi javaslatban
foglalt hitelezői igények első részét már az első félév során teljesítettük, a további fizetési
kötelezettségeket pedig az elkövetkezendő hónapokban fogjuk teljesíteni. A 2012. évi
válságköltségvetésünk legutóbbi módosítása során a bevételi oldal 1.492.175 e Ft-ra módosult, a
¾ évi teljesített bevételünk 713.196 e Ft. A módosított kiadási előirányzatunk 1.492.175 e Ft, a
teljesített kiadási előirányzat 759.398 e Ft. Pár tételt kiemelnék mind a bevételi, mind a kiadási
oldalon. Összességében működési bevételeink az előirányzatoknak megfelelően teljesültek, az
adóbevételeinket a terveknek megfelelően tudtuk beszedni, az adóhátralékok behajtása is
folyamatban van. A bérleti bevételeinknél is el tudom mondani, hogy a teljesítés megfelel az
elvárt szintnek, a negyedik negyedévi számlázás megtörtént, az ebből származó bevételek a
negyedik negyedévben fognak befolyni várhatóan. Ki szeretném emelni a gyógytestnevelési
feladatok ellátását, ezt átvett pénzeszközként szerepeltetjük, ennek nem volt eredeti előirányzata,
mert az első félév során került a szerződés megkötésre, folyamatosan kapja a támogatást az
önkormányzat, ehhez kapcsolódik a kiadási oldalon ellátási feladat is. A perkátai
intézményfenntartó társulástól beterveztünk átvett pénzeszközt, ez sajnos nem valósult meg,
mivel az Abai Önkormányzatnak kellett az étkeztetést finanszíroznia. A központi költségvetési
támogatások közül a normatív támogatások a tervezettnek megfelelően alakultak. A kiadási
oldalon a személyi juttatások tekintetében a teljesítés a terveknek megfelelően alakult. A PerkátaNagykarácsony-Aba Intézményfenntartó társulásnál 5 millió forint volt betervezve a
költségvetésünkbe átadott pénzeszközként, ez megemelkedett 20 millió forintra az étkeztetés
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finanszírozása miatt. Az étkeztetést szeptembertől önkormányzatunk fizeti, az első számla
októberben érkezett, ezért 16,8 millió forintot terveztünk étkeztetésre. A közutak üzemeltetésénél
2.631 e Ft teljesült, a következő negyedévben lesznek még olyan számlák, amelyeket már
kifizettünk, tehát ez az összeg növekedni fog. Bodakajtor ivóvízhálózatának felújítására 2.630 e
Ft-ot fordítottunk, ennek eredményeként a havi vízdíj számláinkat minimálisra tudtuk
csökkenteni. Vannak folyamatban lévő Európai Uniós pályázataink, ezek szerepelnek a
felhalmozási költségvetési sorokon. Itt terveztük meg az általános iskola és a Kultúr Közösségi
Ház felújítását megújuló energiával, a kerékpárút kialakítását és az ivóvízminőség javító projektet.
Ezeknél a következő negyedévben tudunk teljesítésekkel számolni. Az önkormányzat működése
stabilan biztosított, nincs szükségünk hitel felvételére. Összefoglalva a háromnegyed éves
beszámoló alapján azt tudom mondani, hogy az önkormányzat működése stabilan fenntartható.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket! A Pénzügyi Bizottság is
tárgyalta a háromnegyed éves anyagot, ahogy a pénzügyi osztályvezető úr is elmondta, a lényeg
az, hogy akár a bevételi, akár a kiadási oldalt nézzük, arányosan teljesültek a 3/4 éves tervekhez
képest. Nagy dolognak tartjuk, hogy mára elért Aba oda, hogy stabil az önkormányzat és
intézményeinek a működése, ez látszik a jövőre nézve is. Nyugodt légkör uralkodik az
intézményekben mindenhol. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a háromnegyed éves
költségvetési beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és intézményei
2012. évi költségvetésének háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, 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:

192/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta az
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 1/2012. (II. 14.) számú rendelettel
elfogadott 2012. évi válságköltségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló
beszámolót és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 1/2012. (II.
14.) számú rendelettel elfogadott 2012. évi válságköltségvetésének
háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-6. számú mellékletek
szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:

Módosított bevételi előirányzata:
1.492.175 ezer Ft
Teljesített bevétele háromnegyed évben
713.196 ezer Ft
Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása háromnegyed évben

1.492.175 ezer Ft
759.398 ezer Ft
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Módosított létszám előirányzata:
55 fő
Teljesített létszáma háromnegyed évben: 55 fő
3.

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciójának
jóváhagyása

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciója kapcsán az
irányvonalakat tudjuk megadni, a pontos tervezésre majd a 2013. évi költségvetés előterjesztése
során kerül sor. A várható változások ismeretének birtokában pár szót szeretnék szólni a
koncepcióról. Országos szinten fontos változások, hogy az önkormányzatoknak a személyi
jövedelemadóból származó bevétele 2013-tól nem lesz, a gépjárműadó 60%-át is át kell utalni az
államnak. A közoktatás tekintetében is jelentős változás történik, az állam az óvodai feladatokon
kívül minden más oktatási feladatot átvállal az önkormányzatoktól. A 3000 lakosságszám feletti
önkormányzatok esetében, így Abánál is az állam lesz a fenntartója a közoktatási
intézményeknek, az önkormányzatok pedig a működtetője. Ez azt jelenti, hogy állami feladat lesz
a pedagógusok, valamint a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének a kifizetése. A
működtetés az önkormányzatokra hárul, tehát a dologi kiadásokat és a technikai személyzet bérét
az önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk és finanszírozniuk. Eddig kaptunk normatívát az
intézmények működtetésére, 2013-tól ezt a normatívát az önkormányzat már nem fogja
megkapni, a dologi kiadásokat teljes egészében az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia.
Egyetlenegy normatíva marad meg a régi normatívák közül, ez a gyermekétkeztetés, a törvény
úgy szabályozza, hogy az önkormányzatnak a közigazgatási területén működő valamennyi
intézmény esetében biztosítania kell az étkeztetést, erre ad normatívát is, amely 68.000,-Ft/fő/év.
Másik fontos változás, hogy a járási hivatalok is megkezdik működésüket 2013-ban. Ez
hivatalunkat annyiban érinti, hogy az okmányiroda valamennyi dolgozója és valamennyi feladata
átkerül a járási hivatalhoz, valamint a szociális osztályról kettő dolgozónk kerül át. Így 8 dolgozó
átadásával tudunk számolni, ezáltal a hivatalnak egyik oldalon jelentős bérmegtakarítása
keletkezik, de a másik oldalon az okmányirodai feladatok ellátáshoz is kapott az önkormányzat
normatívát, volt ezen kívül egyéb bevétele is, természetesen ez is átkerül az államhoz, ezért ezzel
a forrással sem tudunk számolni. Összességében ez azt jelenti, hogy valamennyi önkormányzat
nehéz kilátásokkal tekint a 2013-as évre, így az abai is. A folyamatban lévő Európai Uniós
pályázatoknál annyit szeretnék elmondani, hogy ezeknek az elszámolása a 2013-as évre fog
átcsúszni. A dologi kiadásoknál fokozottan kell figyelni a takarékosságra. Az óvodánkat
szeretnénk továbbra is a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Intézményfenntartó Társulás keretében
működtetni. Több intézményünk, a Sárvíz Művészeti Alapiskola, az Abai Gimnázium és
Kollégium és az Aba Sámuel Általános Iskola átkerül fenntartásra az állami intézményfenntartó
központhoz. Hitelfelvétellel nem tervez az önkormányzatunk a 2013-as évben, nincs szükség a
működéshez jelen pillanatban semmilyen hitelfelvételhez. Az előzetes számítások alapján azt
tudom mondani, hogy az önkormányzat működése stabilan biztosítható a 2013-as évben is.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a 2013. évi koncepciót, amely utat mutat arra, hogy a 2013-as
költségvetést milyen módon, milyen alapokon lehet majd megalkotni. Borza András úr elmondta
részletesen a koncepció tételeit, a folyamatban lévő beruházásokról is tájékoztatást adott. A
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a koncepciót.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy nem csak az emberiség történelmében kezdődik egy új korszak a mai
nappal, 2012. december 21-vel, 2013. január elsejével Magyarországon is jelentős változások
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történnek. Életbe lép az új önkormányzati törvény, és mindenki előtt ismeretesek azok a
kormányzati intézkedések, amelyek által január elsejétől teljes mértékben, illetve nagyon
nagymértékben megújítva indul el a munka, mind a közigazgatás, mind pedig a közoktatás
területén. Aba életében is egy jelentős korszak zárul le, és úgy gondolom, ha számba vesszük a
jövő év feladatait, amelyeket természetesen még végre is kell hajtani, de ha a terveinket, amelyek
megalapozottak, meg tudjuk valósítani, akkor én azt hiszem, hogy jó érzéssel és jó szívvel tudjuk
majd elmondani, hogy Aba igen kedvező feltételekkel lép át ebbe az új világba.
Borza András is érintette már a koncepció kapcsán, hogy mind a hivatal, mind az oktatás
területén jelentős változások lesznek. Január elsejétől a Járási Hivatalokon keresztül szervezi meg
Magyarország kormánya a közigazgatást. Az emberek előtt köztudott, hogy Aba a
Székesfehérvári Járáshoz került, a Székesfehérvári Járási Hivatalon belül Abán Kormányablak fog
megnyílni, kormánymegbízott Úr napokban tett nyilatkozata alapján 3 hónappal előrehozták a
kormányablakok megnyitásának az időpontját, tehát várhatóan 2013. október elsejétől Abán az
okmányirodára építve kormányablak kezdi meg majd a működését. Ez azt jelenti, hogy az abaiak
valamennyi ügyes-bajos dolgukat helyben tudjál elintézni, és nem csak az abaiak, hiszen az abai
kormányablakot a Székesfehérvári Járás településeinek valamennyi lakója igénybe veheti majd.
Ahogy már osztályvezető úr is említette, valamennyi okmányirodai dolgozónkat január elsejétől
átvette a magyar állam, tehát ők már állami kormánytisztviselőként fogják ellátni a feladatukat. A
kormányablak kialakítása további 6 fővel történő bővítését jelenti a jelenlegi okmányirodának, és
ismereteink szerint a kormányablakban reggel nyolctól este nyolc óráig, minden nap lesz majd
ügyfélfogadás. Emellett szintén nagyon jelentős eredmény, hogy a járáson belül a járási hivatalnak
Abán kirendeltsége lesz, a járási hivatal vezetőjének az elképzelései szerint Tác, Csősz, Soponya,
Káloz illetve Aba tekintetében a hivatali feladatokat az Abai Kirendeltség fogja ellátni. Ez azt
jelenti, hogy az átadott két dolgozó helyben fogja ezeket a tevékenységet végezni. A közoktatás
területén állami intézmény lesz január elsejétől az általános iskolánk, a művészeti alapiskolánk és a
gimnáziumunk, az óvoda marad az önkormányzat fenntartásában. Ahogy osztályvezető úr is
elmondta a közalkalmazott tanárok és a szakmai segítők bérét az állam fogja fizetni, ők is állami
alkalmazottá fognak válni, az önkormányzat pedig az épületek fenntartásával, karbantartásával,
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat látja majd el. A karbantartók, takarítók továbbra is az
önkormányzat alkalmazottjai lesznek. Egy olyan intézményrendszert tudtunk átadni a
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ használatába, amely nagyon komoly
eredményeket tud felmutatni. Ez azért is fontos számunkra, mert természetesen függetlenül attól,
hogy a dolgozók állami alkalmazottak lesznek, ezek az intézmények továbbra is abai intézmények
lesznek. Polgármesterként is és a képviselő-testület nevében is mondhatom talán, hogy továbbra
is természetesen mindent megteszünk annak érdekében, ha kell akkor segítséget is nyújtunk, hogy
ezek az intézmények az elért eredményekre építve tovább tudják fejleszteni a munkájukat. Ezen
kívül nagyon sok olyan fejlesztésünk van, amelyek megvalósítása folyamatban van, ezeket a jövő
évben kell lezárnunk. A Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központnak az eszközökkel, bútorokkal
történő felszerelése és megnyitása az év első felének a legfontosabb feladata. Nemrég született
meg a kormány végleges döntése, ennek értelmében május elsejétől kívánja átvenni az állam a
járóbeteg ellátókat az önkormányzatoktól. Az önkormányzatoknak február 15-ig kell nyilatkozni
arról, hogy átadják-e ezen intézményeiket. Ezért én reálisan azt a célt látom magunk előtt, hogy
május 1-ig be kell fejeznünk a beruházást, meg kell szervezni a szakmai munkát, hogy
gyakorlatilag kulcsra készen adhassuk át az államnak az intézményt. Folyik az előkészítése az
általános iskola központi épülete és a közösségi ház energiaracionalizálással egybekötött
felújításának, ezek a munkálatok is hamarosan elkezdődnek, és szeptemberre mindkét beruházás
megvalósulhat. A kerékpárút beruházásunk is folyik, reményeink szerint a rossz idő ellenére
határidőben be tudjuk fejezni, és le tudjuk hívni az Európai Uniós támogatást. Településünk
számára szintén nagyon fontos fejlesztés, az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás
alapján reményeink szerint 2013-ban a mentőállomás építése is el fog kezdődni Abán. A pénzügyi
helyzetünkről is szeretnék néhány szót szólni, amellyel kapcsolatban szintén az látszik, hogy igen
kedvező a településünk számára. Természetesen nagyon komoly kihívások előtt állunk, de úgy
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gondolom, ez már az életnek a naposabb oldala, amikor olyan feladatokat kell megoldanunk,
amelyek arról szólnak, hogy minél teljesebben tudjuk megoldani őket, annál gyorsabban tud a
településünk előre haladni. Szeretném kiemelni, hogy a költségvetésünket jelentős mértékben
határozza meg az az adósságrendezési eljárás, amelyet sikerrel lezártunk. Úgy gondolom, hogy ez
az adósságrendezési eljárás tiszta lapot, tiszta helyzetet teremtett az önkormányzatunk életében.
Ennek a végrehajtási szakaszában tartunk, amelynek a lényege az, hogy még egy feladatunk van
hátra, amit vállaltunk az egyezségi megállapodásban, hogy az általunk felajánlott ingatlanok
értékesítéséből befolyó bevételekből a még fennmaradó tartozásainkat kifizetjük. Szeretném
képviselőtársaimat tájékoztatni arról, hogy első körben lezárult az ingatlanok értékesítése, 30
millió forint bevételünk folyt be, amelyet az egyezségi megállapodásban vállalt feltételek szerint
már arányosan el is utaltunk a hitelezőink számára. Januárban testületi ülésen szeretnénk a még
megmaradt ingatlanainkat második körben meghirdetni. Kellő alappal mondhatjuk azt, hogy ez
az adósságrendezés mindenki számára megnyugtató módon fog lezárulni. Nagyon fontos, hogy
az önkormányzat anyagi helyzetét is stabilizálta az adósságrendezés, a hiteleinket és tartozásainkat
az egyezségi megállapodásnak megfelelően ki tudtuk fizetni, az önkormányzatnak a
kötvénykibocsátásból származó tartozását pedig nagyon kedvező feltételekkel sikerült
átstrukturálnunk a Hypo Bankkal. A közelmúltban egy nagyon fontos és pozitív hír érte nemcsak
Abát, hanem Magyarország valamennyi települését. Magyarország kormánya úgy döntött, hogy
az önkormányzatok helyzetére tekintettel adósságkonszolidációt hajt végre, ennek a szabályait a
parlament nemrégiben fogadta el. Ennek értelmében zajlik jelenleg az adósságkonszolidáció,
amelynek a lényege az, hogy az 5000 fő alatti településeknél a parlament vállalta, hogy 100%-ban
átvállalja az önkormányzatok adósságát. Szeretném kiemelni, hogy ez nem mindenfajta
önkormányzati adósságra vonatkozik, a törvény pontosan meghatározza, hogy mely adósságok
nem esnek az adósságkonszolidáció körébe. A magyar parlament elfogadott egy kitételt ebben a
törvényben, amely a következőképpen hangzik „a kormány az adósságkeletkeztetés célja és az
adósság felvételének egyéb körülményei alapján az (1) bekezdés szerinti törlesztési támogatás
mértékét csökkentheti, a támogatás mértéke a csökkentést követően sem lehet kevesebb a
támogatással érintett 2012. december 12-én fennálló adósságállomány összegének 40%-nál”.
Tehát az utolsó pillanatban bekerült egy olyan passzus ebbe a törvénybe, amely alapján az 5000
fő alatti településeknél bizonyos szempontok alapján vizsgálni fogják azt, hogy teljes mértékben,
vagy pedig csak részlegesen történik meg az adósságkonszolidáció. Aba Nagyközség
Önkormányzata 2012. december 6-án kapott egy levelet a Belügyminisztériumból, amelyben
bővebben kifejtik, hogy miről is szól ez a törvényi hivatkozás. Ennek tanúsága szerint
kormányzati szinten azt szeretnék, ha az adósságrendezés az igazságosságot szolgálná, tehát ezért
azon települések esetében, ahol az egy főre jutó adósság magasabb, bekérnek további
információkat, egy táblázatot kellett nekünk is kitölteni. Alapvetően a BM által kiadott útmutató
szerint is meghatározták, hogy melyek azok a hitelek, amelyeket nem kíván a kormány átvállalni.
Olyan hitelekről van szó, amelyeket vállalkozásba fektetett az önkormányzat, vagy bevétele
származik belőle. Mi a táblázatot kitöltve visszaküldtük. A mi általunk fölvett hitel, amelyet az
adósságkonszolidáció érint, nem esik ebbe a körbe, ez a táblázatból is kiderül, illetve további
részletes tájékoztatást is adtam a minisztérium számára a hitelek felhasználásával kapcsolatban. A
minisztérium az adósságkonszolidáció során nemcsak az önkormányzatokkal, hanem a bankokkal
is tartotta a kapcsolatot, tehát mind a bankoknak, mind pedig az önkormányzatoknak be kellett
nyújtani a pontos adatokat a hitelállományról, és ha a kettő egyezett, csak akkor vehetnek részt az
önkormányzatok a konszolidációban. A Hypo Bankot a tegnapi napon értesítették arról, hogy
Aba azon 14 település között van, amelyeként a kormány nem hajtja végre automatikusan az
adósságkonszolidációt, tehát a városokhoz hasonlóan egyeztetéseket folytatnak le, és ezt
követően fogják megállapítani az adósságátvállalás mértékét. Jelenleg ennyit tudunk a dolgok
állásáról, illetve a miniszterelnök úr tegnap a következő nyilatkozatot tette az MTI szerint,
amelyet a mai újságban olvastam „Már csak 14 olyan település maradt, ahol az adósságátvállalás
még nem történt meg. – mondta Nyíregyházán a kormányfő, miután a város adósságátvállalásáról
tárgyalt a helyi polgármesterrel. Orbán Viktor miniszterelnök szólt arról is, hogy az érintett
települések vezetőivel a tanulságok levonásáért közösen tekintik át, hogy miként halmozódhatott
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fel a jelentős egy lakosra jutó mintegy egymillió forint összegű tartozás.” Én nagyon örülök
ennek a lehetőségnek, hogy személyesen is tárgyalhatunk a Magyar Kormánnyal Aba
adósságállományáról, illetve az általunk végrehajtott fejlesztésekről. Úgy gondolom, hogy komoly
eredményeket érhetünk el, annál is inkább, mivel az adósságkonszolidációba általunk bejelentett
hitelállomány összesen 1.220.051.930 Ft. Ez a 4.218.806 EUR kötvénytartozásunkból adódik,
amelyet a napi árfolyammal számoltunk át, és további 19 millió Ft hitelből, ha ezt elosztjuk Aba
lakosságszámával, akkor az egy főre eső adósságállományunk 263.000,-Ft, amely nagyon messze
van az egy főre jutó egymilliótól. Úgy gondolom, jó esélyünk van arra, hogy a tárgyalásokat
követően az adósságunk jelentős részét át fogják vállalni. Hozzá szeretném tenni, hogy jelenleg
Aba számára ez a kötvény semmiféle kockázatot nem jelent, ennek a kötvénynek az éves kamata
1,25 %, tehát tizenegynéhány milliós tételt fog a jövő éves költségvetésünkben jelenteni. Sikerült
kitolnunk a tőketörlesztés kezdő időpontját is, amelyet 2032-ig részletekben kell teljesíteni.
Reményeim szerint, ha valamennyi ténnyel meg tudjuk ismertetni a tárgyaló delegációt, akkor
látni fogják, hogy Abán egy példa értékű és minta értékű munka zajlott az elmúlt tíz évben,
melynek eredményeképpen 2013-ban be kívánjuk nyújtani a várossá nyilvánítási kérelmünket.
Örülök azért is annak, hogy nem automatikusan vállalja át a kormány az önkormányzatunk
adósságát, ugyanis nemcsak én polgármesterként, hanem nagyon sok abai szembesült a környező
települések és távolabbi környezetünk részéről meg nem értéssel és rosszindulattal. Ez a tárgyalás
arra is jó lesz, hogy mindenki számára világossá tegyük, hogy Aba hogyan, milyen módon vette
fel a hitelt, bocsátotta ki a kötvényét, mi a fedezete ennek, és mire használtuk fel. Természetesen
örülni fogunk minden forintnak, amit a magyar kormány át fog vállalni, de hangsúlyozni
szeretném, hogy ez az adósságkonszolidáció nem Aba kedvéért van, ez egy országos
adósságkonszolidáció. Abánál sokkal nehezebb helyzetben van az önkormányzatok többsége, de
természetesen azt nem tagadjuk, hogy ez az adósságkonszolidáció jelentős mértékben javíthatja a
fejlesztési lehetőségeinket. Bízom abban, hogy ez a tárgyalás alkalmas lesz arra is, hogy a
szennyvízberuházás anomáliáiról is szót váltsunk. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez az a nagy
teher, amely nemcsak Aba vállát, hanem másik három település Soponya, Sárkeresztúr és Káloz
vállát is nyomja, és az igazságosság érdekében a magyar kormánynak ezzel érdemes foglalkozni.
Az említett négy önkormányzaton kívül nem volt olyan település Magyarországon, ahol negyven
százalékos állami támogatásból valósították meg a szennyvízberuházást. Jól látszik, hogy a jövő
év első negyedévében is lesz feladatunk bőven. A lényeg azonban az, hogy az
adósságkonszolidáció a hitelállomány negyven százalékánál nem lehet kevesebb. Bízom abban,
hogy sikerül a döntéshozókat is arról meggyőzni, hogy az Aba által felvett hitel és annak
felhasználása alapján megfelelünk a száz százalékos adósságkonszolidáció feltételeinek. Akkor
sem kell azonban kétségbe esnünk, ha ez nem lesz száz százalékos. A másik nagyon fontos
momentum, hogy Székesfehérvár közgyűlése ma egyeztetett a reptéri befektetővel. Ezen a
közgyűlésen én is részt vettem. Ez azért fontos Aba számára, hiszen jelenleg egy érvényes
szerződésünk van a befektető céggel, illetve érvényes együttműködési megállapodásunk
Székesfehérvár önkormányzatával. Székesfehérvár és a befektetők között hónapok óta folyik egy
anyagi és jogi jellegű vita. A mai napon Székesfehérvár közgyűlése olyan döntést hozott, hogy
március 31-ig folytatja az egyeztetéseket a befektetővel annak a reményében, hogy sikerül
megegyezni, de ha nem, akkor jogi lépéseket fognak tenni. Aba számára nagyon fontos, hogy
hogyan alakul a helyzet. Tehát itt is lesz teendőnk bőven az év első felében. A költségvetési
koncepció kapcsán még annyit kell elmondanom, hogy 2013. feszített év lesz nemcsak Aba
esetében, hanem valamennyi magyarországi önkormányzat esetében. Ahogy az adósságrendezési
eljárás egyezségi javaslatában ígértük, mi további lépéseket fogunk annak érdekében tenni, hogy
az önkormányzati cégeinken keresztül olyan fejlesztéseket indítsunk el, amelyek Aba helyi
adóbevételét jelentősen növelhetik, munkahelyeket teremtenek, és természetesen van tartalékban
még egy-két olyan lehetőségünk, amelyek a bevételeinket a 2013-as évben növelni tudják. Jól
érzékelhető, hogy az adósságrendezéssel jelentős mértékben tisztultak a folyamataink. A
kormányzati tárgyalások folyamán tovább tisztulhat mindenki számára az a folyamat, amely már
mögöttünk van. Ehhez hozzá tartoznak azok a bírósági perek is, amelyekről már többször tettem
említést. 2013-ban a legtöbb perünk esetében eljuthatunk az első fokú ítéletig, ez is jelentős
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mértékben fog hozzájárulni a tiszta képhez. Minden adva van ahhoz, hogy 2013. a Mátyás Király
Emlékévhez méltó év legyen. Fontos, hogy a bevételi forrásainkat és a kiadásainkat úgy kell
alakítani, hogy az ehhez kapcsolódó programjainkat, fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani.
Bízom abban, hogy a közösségünket ugyanaz a hozzáállás, ugyanaz a bizakodás és ugyanaz a
nyugodt légkör fogja 2013-ban is jellemezni, mint amely az elmúlt évet is jellemezte. Én azt
hiszem, hogy a terveknek, amelyekről beszélünk, realitása nagyon nagy. Ezt ma Magyarországon
nagyon kevés település mondhatja el. Kérem, hogy mindenki ennek tükrében támogassa az
önkormányzat elképzeléseit. Még ebben az évben december 28-án a magisztrátus is fog ülésezni,
ahol a ma elhangzottakat néhány gondolattal még szeretném kiegészíteni, amely teljessé teheti a
2013-as évet. Meggyőződésem, ha elképzeléseink megvalósulnak, akkor a 2013-as év nagyon
komoly fordulópont lehet településünk életében. Ezen kiegészítésekkel együtt kérem a képviselőtestületet, hogy a 2013-as költségvetési koncepciónkat hagyja jóvá.
Szemerei János helyi lakos:
Köszönöm szépen a szót. A polgármester úr jó pár kérdésemre már válaszolt is. Nagyon örülök
annak, hogy az okmányiroda a járási hivatal kormányablaka ügyében, az egészségügyi centrum
ügyében és az adósság állami átvállalása ügyében is nagyon komoly és pozitív tájékoztatást adott
nekünk. Ezt én köszönöm. Elhangzott, hogy óvodás és iskolás gyerekenként étkezési támogatást
biztosít az állam. Kérdésem az, hogy minden gyerekre jut támogatás, vagy szociális rászorultság
alapján jár az említett támogatás? Azon kívül elhangzott, hogy hitelfelvételre a jövő évben
nincsen szüksége az önkormányzatnak. A kérdésem az, hogy kamattörlesztés, illetve tőke
törlesztési kötelezettségünk lesz -e?
Kossa Lajos polgármester:
Az önkormányzatnak az adósságrendezés kapcsán van még az Erste Bank Zrt. felé egy öt millió
forintos fennálló tartozása, de ez a költségvetésünkben elkülönítetten szerepel, az ingatlan
értékesítésből befolyó bevételeinkből fogjuk kitisztázni. Ezen kívül a már említett kötvény
kamatköltsége terheli a költségvetésünket, ha 100%-os lesz az állami átvállalás, akkor ez a
kamatköltség megszűnik. Ahogy jeleztem, ez egy nagyon kedvező kamatozású, 1,25%
kamatköltség, a teljes adósságállományunkat figyelembe véve ez 15 millió forintos kötelezettséget
jelentene a jövő évi költségvetésben. Ha legalább negyven százalékát a hitelünknek elviszi az
állam, akkor a legrosszabb esetben is tíz millió forint alatt lesz ez a kamatköltség. Ennyi az
önkormányzat jövő évi kamatfizetési kötelezettsége. Tőketörlesztés a kötvény esetében 2016-tól
lesz esedékes.
Bódás Jánosné helyi lakos:
Én azt szeretném megkérdezni, hogy az iskolatársulásokra a járási hivatalok elindulása milyen
hatással lesz. Megmaradnak –e vagy átkerülnek a járásokhoz? Van amelyik intézmény a
fehérvárihoz, s van amelyik egy másik járáshoz tartozik.
Kossa Lajos polgármester:
Ex lex állapot van, ami jelenleg biztos az az, hogy a társulás már megszűnt, hiszen az állam
átvette az intézményeket. Tehát okafogyottá vált a társulás, nincs plusz normatíva sem a
társulásokra. Az egy másik dolog, hogy jogilag erre nem tud igazából senki egyértelmű választ
adni. Az óvoda vonatkozásában továbbra is fennáll a társulás, mivel az önkormányzati
fenntartású maradt.
Surányi László helyi lakos:
Korábbi időszakban többször is tárgyalt az önkormányzat, és nem tudtam teljesen tiszta képet
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kialakítani erről magamban, úgy tudom, hogy volt egy veszteséges vállalkozása az
önkormányzatnak Aba Farm néven. Sikerült -e ezt a veszteségforrást felszámolni?
Kossa Lajos polgármester:
Igen, sikerült konszolidálni, sőt az Aba-Invest Kft. és az Abaterm Kft. kapcsán nagyon komoly
elképzelések vannak kialakulóban, reményeink szerint hamarosan pont kerül erre és nagy
dolgokról tudunk beszámolni. A lényeg az, hogy mindegyik cégünk él, a nehézségek ellenére
megvan, és a fejlesztéseinknek egy jelentős szeletét ezeken a cégeken keresztül fogjuk
végrehajtani.
Id. Bácsi Ferenc helyi lakos:
Tisztelt képviselő-testület! Eddig is itt voltam, de szeretném ismételten megkérdezni, és
szeretném, ha megválaszolnák, a miniszterelnök úr nem nekem, hanem mindenkinek azt mondta,
hogy az ötezer alatti településeken 2012. december 31-vel megszűnik az adósság. Ez milyen
mértékben teljesült?
Kossa Lajos polgármester:
Ez tizennégy település kivételével valóban így van, mindenhol átvállalta az állam az adósságot. A
tizennégy településen azért nem, még egyszer hangsúlyoznám, én ennyit tudok a sajtóból,mert a
miniszterelnök úr szerint 1 millió az egy főre jutó adósság. Nálunk ez sokkal kevesebb, de nem
tudjuk, hogy milyen információk futottak be a minisztériumba. Ismereteink szerint sok helyen
fölháborodást váltott ki az, hogy ahol hatalmas hitelállományt halmoztak fel, ott ez egyik percről
a másikra megszűnik. Néhányan nehezményezték, hogy ez igazságtalan. Bizonyára nemcsak én
szembesülök ezzel, hogy itt a környékünkön ez évek óta téma Abával kapcsolatban. Tehát 14
településen, mivel magasabb az átlagosnál az egy főre jutó adósság, ezért a kormány az
igazságosságot szem előtt tartva, mérlegelve, nem automatikusan vállalja át az adósságot. A
nagyvárosokhoz hasonlóan jönni fog egy delegáció, be kell mutatnunk, hogy mire költötte az
önkormányzat a felvett hitelt, ezt követően fognak dönteni. Ezért mondtam, hogy bizonyos
szempontból örülök ennek, mert ezzel lehetőséget kapunk arra, hogy tényszerűen föltárjuk
mindenki előtt azt, amit mi már 2009-ben a Kék Óceán Stratégia kapcsán egyszer kimutattunk,
hogy a kötvénykibocsátásból származó bevételeket fejlesztésekre fordítottuk Abán. Az
eredmények mindenki számára láthatók. Úgy gondolom, hogy ezek a tárgyalások arra is
alkalmasak lesznek, hogy a környező települések vezetőit is megnyugtassák. A minisztériumnak is
leírtam a négy oldalas összefoglalómban, az az út, amelyet Aba bejárt, önmagáért beszél. 2002ben hagyta jóvá Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intelligens várossá
válási stratégiát, ennek mentén dolgoztunk tíz éven keresztül, és úgy ítélem meg, hogy jó eséllyel,
a siker reményében adhatjuk be idén a várossá nyilvánítási pályázatunkat. Sikerült egy olyan
térségi szolgáltatási struktúrát kialakítani Abán, amely nemcsak az itt élők életminőségét javítja,
hanem a járóbeteg-szakellátótól elkezdve a kormányablakon keresztül, és még lehetne sorolni sok
mindent, a térség igényeit is kiszolgálja. Akár a kormányablakra, akár a járóbeteg-szakellátásra
gondolok, a térség valamennyi lakóját fogja szolgálni, és ezek nagyon komoly eredmények. Azért
fontos, hogy konkréttá tegyünk mindent, ugyanis én azt látom, hogy a problémák többsége
részinformációkból, pletykákból adódik, és sajnos azt kell mondanom, hogy ez nemcsak az
emberek körében, hanem közéleti emberek esetében is igaz. Nem látják tisztán azt, hogy Aba mit
miből fejlesztett, miből vette meg például a reptéri ingatlant. Sok minden keveredik, mi, akik
tisztában vagyunk a tényekkel, állunk a tárgyalások elébe, amelyek során mindenki számára
világossá fog válni, hogy ennek az adósságállománynak az utolsó forintja is fejlesztésekre ment el.
Emiatt én azt kérem valamennyi abaitól, ne keseredjen el amiatt, hogy automatikusan nem
vállalták át a hitelünket, higgye el mindenki, hogy ez Aba számára erkölcsileg nagyon fontos lesz.
Ez amiatt is fontos, hogy a jövőben ne kelljen az abaiaknak azt hallgatni, hogy ők milyen jól
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jártak. Úgy gondolom, hogy mi felelősen tettük a dolgunkat, sőt mi szerettük volna, ha mások is
ezen az úton jönnek utánunk. Mi azoknak tudtunk és tudunk segíteni, akik nyitottak erre. Az
elmúlt évek történései miatt is fontosnak tartom, hogy úgy zárjuk le ezt a korszakot, hogy
világossá tegyük, Aba most sem egyedi kiemelt támogatást kap, hanem ez egy országos
konszolidációnak a része, és tételesen elszámolva fog megtörténni a konszolidáció. A térségbeli
településekkel fontos, hogy a továbbiakban is együtt tudjunk működni a kölcsönös előnyök
mentén, és talán ez a fajta lezárása az adósságkonszolidációnak ezt is elősegítheti, és a rossz
érzéseket csökkenteni tudja. Én nyugodt lelkiismerettel, tiszta szívvel várom a küldöttséget, és
bízom abban, hogy a szennyvízberuházás kapcsán felmerült anomáliákra is fel tudjuk a
döntéshozók figyelmét hívni. Ez nemcsak Aba, hanem a másik három település számára is egy
nagyon komoly segítség lehet. Hogy ennek mi lesz az eredménye, természetesen a következő
hónapoknak a titka. Két kisebb fejlesztést elfelejtettem említeni, de úgy gondolom, ezek is
fontosak lehetnek a közösség számára. Jegyző úr a Startmunka mintaprogramnak a fő gesztora a
hivatalon belül, ő állította össze a javaslatokat a jövő évi programokra vonatkozóan is. A már
jóváhagyott programok nagyon fontosak számunkra, egyrészt a Béke téri volt református iskola
épületének a fűtéskorszerűsítésére nyertünk egy kazánt a program keretében, másrészt a
Startmunka program keretében sövényt ültethetünk a temető köré, megvehetjük az ültetéshez
szükséges cserjéket, és embereket tudunk foglalkoztatni 100%-os támogatással, akik a
temetőkben nagyon komoly rendet tudnak tartani. A hulladékhasznosítás kapcsán is vannak
ötleteink arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretnénk megoldani, hogy e területen se legyenek
áldatlan állapotok. A megállapodást a Munkaügyi Központtal már aláírtuk.
Id. Bácsi Ferenc helyi lakos:
Ha a temetőről van szó, volna egy javaslatom. Jó lenne egy urnafalat építeni, nagyon sokan
szeretnék ezt. Egy szál virággal el lehetne rendezni, nem kellene kaszálni a sírokat.
Szerintem ez nem nagy ügy, ezt napirendre lehetne venni.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget, amelyet a Startmunka program által kaptunk, ki kellene
arra használni, és a magisztrátussal is szeretnék majd erről beszélni, ez a program jó indítás
lehetne ahhoz, hogy a jövő évben kiemelten foglalkozzunk valamennyi olyan kérdéssel, amely a
temetőt, illetve a ravatalozó felújítását érinti, amelyhez tervekkel is rendelkezünk. Ehhez az
önkormányzat is tudna forrásokat biztosítani, és hallottam azt is, hogy vannak többen vállalkozók
is, akik felajánlásokat szívesen tennének. Ezért gondoltam azt, ha már egy ilyen szerencsés
pályázat által elindul valami, akkor ne álljunk meg félúton, hanem próbáljuk meg saját erőből,
részben önkormányzati támogatásból, részben felajánlásokból megvalósítani a teljes programot,
amelyet a temetőben elképzeltünk.
Id. Bácsi Ferenc helyi lakos:
A két temető határán lehetne felállítani az urnafalat, az egyik oldalon a református, a másik
oldalon a katolikus rész lehetne, ezen el lehetne gondolkodni.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e más kérdés, észervétel? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és intézményei 2013. évi
költségvetési koncepciójával 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 határozatot hozta:
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193/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján
megtárgyalta az Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetés
koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi
költségvetése koncepcióját az 1-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá,
megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményei:
bevételi előirányzata:
kiadási előirányzata:
létszám előirányzata:

740 263 ezer Ft
740 263 ezer Ft
33 fő

2. Az előzetes számítások szerint a 2013. Évben az Önkormányzat működésének
biztonsága és a likviditása biztosítható
3. A Képviselő-testület feladatul szabja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
2012. Évi elemi költségvetésének teljes körű áttekintését, egyben felkéri a
polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2013. Februárjában esedékes ülésére
készítsen javaslatot az akkorra már ismertté váló, 2013. Évi költségvetési
törvényben foglalt előírások és a felülvizsgált elemi költségvetések alapján a 2013.
Évi költségvetési rendelet megalkotására.

Felelős:
Határidő:

4.

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Intézményvezetők
2013. februári képviselő-testületi ülés

Az önkormányzat megbízásából lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálatokról szóló
jelentések megtárgyalása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt jelenlévők! A belső ellenőrzési feladatokat a polgármesteri
hivatalunknál a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi. Három jelentést
hoztunk a testület elé, amelyeket meg kell tárgyalnunk, természetesen felhívnám a figyelmet a
személyes adatok védelmére, kérem, hogy ezekkel a jogszabályoknak megfelelően bánjunk. A
három téma, amellyel foglalkozott a belső ellenőr, az önkormányzat informatikai rendszerének
ellenőrzése, a polgármesteri hivatalnál a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
megállapításának, kifizetésének ellenőrzése, valamint a közhasznú és közcélú foglalkoztatásoknak
az ellenőrzése. Nem mennék végig minden egyes jelentésen, azok részletesen tartalmazzák a
megállapításokat, vannak bizonyos javaslatok, amelyeket tett a belső ellenőr, ezek zömmel
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adminszitratív jellegű javaslatok a nyilvántartás vezetésére, a jobb dokumentálásra vonatkozóan,
informatikai téren pedig a szabályozottság hiányára hívták fel a figyelmünket. Általánosságban
ennyit szeretnék elmondani a jelentésekkel kapcsolatban, ha kérdésük van, kérem tegyék fel
részemre.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a jelentéseket, azokat elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észervétele? Amennyiben nincs, aki egyetért a belső ellenőri jelentések
tartalmával, elfogadja az abban foglaltakat, illetve egyetért azzal, hogy jegyző úrat felkéri a
képviselő-testület, hogy az abban foglalt javaslatokat, intézkedéseket hajtsa végre, 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:

194/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vincent
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által az Önkormányzat informatikai
rendszer ellenőrzése, a Polgármesteri Hivatalnál a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátások ellenőrzése, megállapítása, kifizetése, valamint a közhasznú és
közcélú foglalkoztatásoknak az ellenőrzése során elkészített belső ellenőri jelentéseket
elfogadja és felkéri Aba Nagyközség jegyzőjét, hogy abban foglalt megállapításokat,
intézkedéseket hajtsa végre.
Felelős:
Határidő:

5.

Nagy András Botond jegyző
intézkedési tervben foglaltak szerint folyamatosan

A hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenység
együttműködési megállapodás jóváhagyása

elvégzésére

vonatkozó

Kossa Lajos polgármester:
Az elmúlt ülésen tárgyaltuk a jövő éves hulladékszállítási díjakat, akkor elmondtuk már, hogy egy
teljesen új rendszer lép életbe jövő év január elsejétől. A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által ellátott több mint 160 településen egységes
díjak kerülnek bevezetésre. Mivel Abán nagyon alacsonyak voltak ezek a díjak, ezért itt
jelentősebb mértékű lesz az áremelkedés, de ez jelentős szolgáltatás-bővüléssel fog együtt járni,
egyrészt havi egyszeri szelektív hulladékgyűjtéssel, illetve éves szinten 8 alkalommal történő
zöldhulladék szállítással. Problémaként merült fel a testületi ülésen, hogy a rendszer január
elsejétől nem ismeri a 60 literes edényt, Abán ez kétszázegynéhány családot érint. A rendszer csak
80 literes edényt ismer el, és a legkisebb fizetendő díjat is ennek mértékében kell megfizetni. Akik
60 literes edénnyel rendelkeznek, módjuk van arra, hogy ezt az edényt kedvezményes áron
lecseréljék 80 literesre. Mivel a 60 literes edények esetében igen jelentős az éves díj emelkedése,
ezért kérem, hogy az önkormányzat vállaljon át egy részt ebből a díjból erre az évre az átállás
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segítése érdekében. Mivel a 110 és a 120 literes edények esetében mintegy 6000 Ft lesz az éves
szinten a díjemelkedés, a 60 literesek esetében pedig 9000,-Ft, ezért tettük azt a javaslatot, hogy
az önkormányzat ebből a 80 literes díjtételből 3000,-Ft+Áfa díjat vállaljon át éves szinten. Kérem
ennek a tudatában és ismeretében hagyjuk jóvá az együttműködési megállapodást.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Már terítéken volt ez a kérdés az előző testületi ülésen is, a kormány foglalkozik azzal, hogy a
szemétszállítási díjak megállapítása is kormányzati hatáskörbe kerüljön, a víz, a szennyvíz, a
villamos energia és a gázdíjakhoz hasonlóan, de fontos elmondani, hogy azon a 160 településen,
akikhez mi is tartozunk és csatlakoztunk itt az ország középső részén, még mindig a legolcsóbb a
szemétszállítási díj, Zalában, a Balaton mellett 4-5 forinttal több literenként, Pest környékén még
drágább. Meglátjuk, hogy a kormányzat mit fog a jövőben lépni, reméljük csökkenteni fogják a
díjakat. A bizottság elfogadásra javasolja a megállapodást.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Még mielőtt belemennénk itt hosszabb vitába, csak egy profán kérdés, van-e értelme itt
bármilyen tornagyakorlatot bemutatni, ugyanis van néhány ellentmondó dolog ebben a
megállapodásban. Nem tudom, milyen pozicóban vagyunk, hogy érdemi vitába bonyolódjunk a
szállítóval. Gondolok itt arra, hogy a maximum 2 fős háztartásnak lehet 80 literes edénye, a 110
literes edény maximum 2,75 hányadosú családnak lehet, vagy hogy a 80 literes edény miért kerül
fajlagosan többe, mint a 110 literes edény szállítása? Ha valaki azért alkalmaz 60 literes edényt,
mert már eddig is szelektíven gyűjtötte a hulladékot, akkor miért kell a 60 literes egyébként sem
kihasznált edényét 80 literes edényre cserélnie, bár gondolom ez nem kötelező.
Kossa Lajos polgármester:
Nem kötelező, de nem ismeri a 60 literes edényzetet a rendszer.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ez világos. Csak számomra azért ez elég érdekes. A szelektív gyűjtés is érdekes, mert van olyan
intervallum, ahol 8 hét a két szállítás közti időszak.
Kossa Lajos polgármester:
A következőket szeretném hangsúlyozni, az önkormányzat munkáját igazolja vissza, hogy a víz-,
szennyvíz- és szemétszállítási díj esetében is egyértelműen az látszik, hogy ezidáig kedvezőek
voltak a díjak Abán. Most nekünk nincs más lehetőségünk, mint hogy jóvá hagyjuk az új
előterjesztést. A lakosság felé egyértelmű az üzenet, az Abai Önkormányzat eddig is felelősen
döntött, a díjak megállapítására a vízdíj esetében már nincs hatásköre a képviselő-testületnek,
jövő évtől a szemétszállítási díj megállapítása is állami hatáskör lesz, természetesen finomítani
lehet majd a rendszert, erre tudunk majd ráhatással lenni, de a díjpolitika már nem a mi
kezünkben van. A tények azt bizonyítják, hogy kedvező díjak voltak eddig Abán.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Nem is erre vonatkozott a megjegyzésem, de még egyetlenegy kérdés, a közeljövőben lesz –e
szelektív hulladékgyűjtő sziget Abán?
Kossa Lajos polgármester:
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Igen lesz, szó volt erről az előző testületi ülésen, ez az EU-s pályázat következő megvalósítandó
eleme lesz. Én viszont azt szeretném, ha egy másik irányba mennénk el, a zöldhulladék helyben
történő hasznosításának irányába, ezzel jelentősen lehetne csökkenteni a szemétszállítási díjakat.
Szerintem ebbe az irányba kell hathatós lépéseket tennünk.
Buzsik Attiláné helyi lakos:
Attól tartok, hogy ezzel az áremelkedéssel egyre több szemét fog gyűlni az utak mellett, amíg
olcsó volt idézőjelesen a szemétszállítási díj, eddig is gyűlt a szemét, ezután nehogy egyre több
gyűljön össze a környező utak mellett.
Kossa Lajos polgármester:
Én azért hangsúlyoztam, hogy a díjemelkedés egy jelentős szolgáltatásbővüléssel is együtt fog
járni, ezt is szeretném a magisztrátussal egyezteni. Használjuk ki a lehetőséget arra is, hogy a
szemetelés problémáját megoldjuk a településen. Próbáljuk meg önkormányzati szinten a
szabályozást úgy alakítani, hogy tisztább legyen a településünk.
Buzsik Attiláné helyi lakos:
Tegyük fel, ha van 100 ház, és a 100 házból csak 70 fizet díjat, és csak tőle szállítják el a szemetet,
akkor attól a másik 30 háztól meg lehet kérdezni, hogy Ő vajon hova teszi a szemetet?
Nagy András Botond jegyző:
Ezt a szolgáltatást kötelező igénybe venni, nem mondhatja lakott ingatlan tulajdonosa, hogy ő
nem veszi igénybe.
Buzsik Attiláné helyi lakos:
És ha nem fizeti meg a díjat?
Nagy András Botond jegyző:
Amennyiben nem fizeti be a szolgáltatás díját, akkor azt adók módjára kell behajtani.
Kossa Lajos polgármester:
Ha más kérdés, észrevétel nincs, aki az együttműködési megállapodás megkötésével 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 határozatot hozta:

195/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal Együttműködési Megállapodást köt a Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a), mint
Szolgáltatóval a hulladékszállítási tevékenység részletes feltételeiről.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:
6.

Kossa Lajos polgármester
2012. december 30.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatára
vonatkozó ajánlat jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
A Radar Könyvvizsgálói Kft., amely cég évek óta végzi az önkormányzat könyvvizsgálatát,
elküldte az ajánlatát, amely az idei évi ajánlathoz hasonlóan 300.000,-Ft+Áfa. Kérem a képviselőtestületet, hogy fogadjuk el az ajánlatot és bízzuk meg ismét a Radar Könyvvizsgálói Kft-t a
2012-évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatával. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és szintén
javasolja a szerződés megkötését. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a mellékelt ajánlat alapján a Radar Könyvvizsgálói
Kft-t bízzuk meg a 2012. évi beszámolónk felülvizsgálatával, 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:

196/2012. (XII. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a RADAR Könyvvizsgálói
Kft-t Aba Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatával. A Képviselő-testület a megbízási díjat az előzetes árajánlat szerint 300.000,Ft + ÁFA összegben fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester és Nagy András Botond jegyző
Határidő: döntést követően azonnal
7.

A központi orvosi ügyelet új rendelőhelyiségeinek berendezésére vonatkozó
ajánlat jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
A központi orvosi ügyeletet működtető Emergency Service Kft. munkatársai megnézték az új
rendelő helyiségeket, a központi orvosi ügyelet a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ
épületében fog helyet kapni elkülönítetten. Amint minden feltétel adott és egy részleges
használatbavételi engedélyt tudunk kérni a központi orvosi ügyeletnek helyet adó helyiségeknek,
szeretnénk áthozni a központi orvosi ügyeletet a Zöld Házból az új épületbe. A cég munkatársai
elküldték azon berendezések listáját, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az orvosi ügyeleti munka
elindulhasson, ez összességében 471.600,-Ft-os kiadási tételt jelent, ha jól értelmezem a levelet,
akkor ebből kapunk még 5% engedményt. Kérem a képviselő-testületet, hogy hagyjuk jóvá ezt az
ajánlatot. Annak idején - amikor az inkasszálás miatt nehéz helyzetben volt az önkormányzatmegkaptuk kölcsönbe a kistérségtől azt az 5 millió forintot, amely a mentőautó eladásából
származott, ezt az összeget ráfordítjuk a központi orvosi ügyelet kialakítására, és ennek egy részét
képezi a berendezések megvásárlása.
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Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a központi orvosi ügyelet
berendezésére vonatkozó árajánlatot elfogadja, 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:

197/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Rextra Kereskedelmi Kft. árajánlatát a
központi orvosi ügyelet berendezéseire vonatkozóan bruttó 471.601,-Ft értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a berendezések beszerzésére.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
folyamatos

Kossa Lajos polgármester 5 perc szünetet rendelt el.
8.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Néhány hónappal ezelőtt volt napirendi pont a testületi ülésünkön Pécsely Önkormányzatának
kérelme, hogy segítsük őket abban, hogy 2013. szeptember elsejétől az Abai Gimnáziumnak
kihelyezett tagozata indulhasson el Pécselyen. Polgármester úr levelében tájékoztatott bennünket
arról, hogy nagyon nagyra tartják azt a munkát, amely az Abai Gimnáziumban folyik, és az ő
környékükön is több szülő jelezte, hogy egy hasonló intézménybe szívesen beíratná a gyermekét
helyben. Egy szakembergárda is összegyűlt a település körül, akik segítenék ennek a munkának a
megszervezését, egyeztettek oktatási szakértőkkel, az ottani kormányhivatallal, és az az elvi
álláspont született, hogy amennyiben az Abai Képviselő-testület támogatja ezt, akkor jó esélyt
látnak arra, hogy jövő év szeptember elsejével elindulhasson Pécselyen a kihelyezett tagozat.
Polgármester úr arról is tájékoztatott bennünket, hogy van egy iskolaépületük, amely évek óta
kihasználatlan, mivel a felső tagozat megszűnt a településen, ezt az épületet tudnák felajánlani a
gimnázium részére. A képviselő-testületünk akkor hozott egy elvi állásfoglalást, ennek a lényege
az volt, hogy támogatjuk ezt a kezdeményezést, és amennyiben Pécsely Önkormányzata
valamennyi szervezéssel járó munkát határidőben el tud végezni, és meg tudjuk a szakmai
feltételeit teremteni ennek, akkor hozzá fogunk járulni, illetve az volt a kitétel, hogy az indulással
és a működéssel kapcsolatos költségeket Pécsely Önkormányzata vállalja. Örömmel jelzem a
képviselő-testület számára, hogy célegyenesbe értünk, elkészült az a szakértői vélemény, amely
megállapítja, nincs akadálya annak, hogy a kihelyezett tagozat elinduljon szeptembertől Pécselyen.
A mai nappal megkaptuk a Fejér Megyei Kormányhivatal állásfoglalását is, amely megállapítja,
hogy a pécselyi telephely létrehozására vonatkozó tervezett intézkedés a megyei fejlesztési tervvel
nem ellentétes. A mi képviselő- testületünknek a mai napon annyi feladata van, hogy a szakértői
véleményben foglaltaknak megfelelően az alapító okirat módosításához hozzájáruljon. Ezt még
decemberben el fogjuk juttatni az Államkincstárhoz, illetve a szükséges helyekre. Hozzá
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szeretném tenni, mivel a gimnázium január elsejétől állami fenntartású lesz, kell majd az ottani
tankerületnek, illetve a mi tankerületünknek a hozzájárulása is, de itt a mi feladatunk ezzel lezárul.
Nagyon örülök, és reméljük, hogy szeptember 1-jétől elindul a kihelyezett tagozat, ez az Abai
Gimnázium jó hírét is fogja vinni. Ha ez sikerül, akkor ismét egy kistelepülésnek tudott Aba
segíteni, ugyanis gyakorlatilag arról van szó, hogy egy gimnázium indulhat el egy ezeregynéhány
lelkes településen szeptember 1-jétől. Kérem tehát képviselőtársaimat, hagyjuk jóvá az alapító
okirat módosítását ennek megfelelően, és bizakodjunk abban, hogy mindkét tankerület pozitívan
fogja folytatni a megkezdett munkát. A szakértői véleményből az is kiderül, úgy tűnik, hogy az
egy osztályra való diáklétszám az előzetes igényfelmérés alapján adott lesz, tanári karra
vonatkozóan is meg tudják teremteni a feltételeket. Bízom abban, hogy 2013. szeptemberében
többen részt vehetünk majd az ünnepélyes tanévnyitón a pécselyi tagintézményben. Engedjék
meg képviselőtársaim, hogy felolvassak egy képviselői hozzászólást, amely 2008. március 11-i
testületi ülésünkön hangzott el. Ez a testületi ülés volt úgymond a nyitánya annak a nagyon nehéz
időszaknak -idézőjelben-, amelyen Aba keresztül ment az elmúlt években. Tanulságos lehet,
hogy mit mondott ezen a testületi ülésen Bor József Dezső képviselőtársunk. Én azért szeretném
ezt felolvasni, mert lélekben megerősíthet valamennyiünket a következő időszakra vonatkozóan
is. „A mai Nemzeti Sportban volt egy veretes cím, ami nagyon megragadta a figyelmemet. „ Minden győzelem
titka a belé vetett hit.”, ezt egy már nem élő világhírű futballista mondta, és annak alkalmából idézték, hogy ma
este Olaszországban nagy mérkőzést játszanak, és 25 évvel ezelőtt 3 nullás vereségről ezt a mérkőzést meg
tudták fordítani. Mi is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mi is egy csapat vagyunk, és most kell meghoznunk a
döntéseket, ha van hitünk, akkor győzni fogunk. Aratott már Aba győzelmet az elmúlt időszakban is például
az önálló kistérséggé válással, amelyben sokan nem hittek. Nekünk képviselőknek kell az embereknek
elmagyaráznunk, hogy csak összefogással tudunk sikert elérni. Sokan ellenezték a Gimnázium létrehozását is
mondván, hogy nem lesz elég jelentkező. Saját szemünkkel láthatjuk mára, ha jó célok vannak, a gimnáziumban
megfelelő módon van propagálva, akkor kialakul a gimnáziumi létszám is, ez fontos lépés a várossá válás útján”.
Én úgy gondolom, legszebb álmainkban sem gondoltuk azt, hogy négy év múlva arról
beszélhetünk itt a testületi ülésen, hogy tőlünk több mint 100 km-re kihelyezett tagozata fog
indulni az Abai Gimnáziumnak. Már eljutottunk odáig, hogy a jövő év májusában elbúcsúztatjuk
az akkori elsősöket, érettségizni fognak, az első fecskék ki fognak repülni az Abai Gimnázium
fészkéből. Úgy gondolom, hogy az is egy szimbolikus folyamat, amely az Abai Gimnázium körül
zajlott, de a költségvetési koncepció kapcsán is sok olyan folyamatot említettünk, amelyek
visszaigazolják azt, hogy a jó célok és az abba vetett hit segíthetnek át bennünket a legnehezebb
helyzeteken is. A felolvasott hozzászólás lélekerősítő lehet a következő hónapok folyamataihoz,
úgy gondolom, hogy sok esetben ugyanezt élhetjük majd át, reményeim szerint ugyan ilyen
sikerrel. E gondolatok jegyében kérem a képviselő-testületet, hogy az alapító okirat
módosításához járuljon hozzá. A magunk részéről ezzel megtettünk mindent annak érdekében,
hogy Pécsely Önkormányzatának a kérését teljesítsük. Aki egyet ért azzal, hogy a szakértői
véleményben foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület módosítja az Abai Gimnázium és
Kollégium alapító okiratát, 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:

198/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai
Gimnázium alapító okiratát az írásos előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal
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(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kossa Lajos polgármester:
A gimnáziumi beruházással kapcsolatban lenne még egy kérés a képviselő-testület felé. A
gimnázium épületeit a norvég alapos pályázatból valósítottuk meg. Ebből a támogatásból
bővítettük az általános iskola központi épületét, ebből újítottuk fel a művészeti alapiskola épületét
és építettük meg az aulát, és a pályázat részeként épült meg az Abai Gimnázium két épülete.
Ezekre külön közbeszerzéseket bonyolítottunk le, a gimnázium épületeinek az esetében több
menetben tárgyalásokat kellett folytatnunk az ajánlatot benyújtó cégekkel, ugyanis az általuk
benyújtott ajánlat magasabb volt, mint a rendelkezésünkre álló forrás. Ebből adódóan a
kivitelezést elnyerő cég, a Generál Centrál Kft. az ajánlatában 1,1 millió forint + Áfát
szerepeltetett a kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyes tervet készítő Kő-Fa-L.A.T. Kft.
viszont a kiviteli tervek elkészítésére 2 millió 300 ezer Ft+Áfa ajánlatot tett. Az 1 millió 200 ezer
forintos különbözetet a közbeszerzési ajánlata alapján a Generál Centrál Kft. nem tudta vállalni, a
cég 1,1 millió Ft+Áfá-t fizetett ki a tervező cégnek. Az önkormányzat részéről azt az ígéretet
tettük, ha lezárul a beruházás, illetve az adósságrendezési eljárás, akkor rendezni fogjuk ezt a
kérdést. Kérem a képviselő-testületet, hogy az 1, 2 millió Ft+Áfa különbözetet fizessük meg a
tervező cég számára.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a kérést.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal,
hogy az általam ismertetett indokok alapján a Kő-Fa-L.A.T. Kft. számára az önkormányzat 1,2
millió Ft+Áfa összeget megfizessen a gimnázium épületei kiviteli terveinek elkészítésére, 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:

199/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kő-FaL.A.T. Kft. (8095 Pákozd Akácfa u. 8.) részére az Abai Gimnázium kiviteli terveinek
elkészítésére 1.200.000,-Ft +Áfa összeg utólagos kifizetését rendeli el.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal

Kossa Lajos polgármester:
A következő kérést Szalay Péter rendező juttatta el a képviselő-testület számára. Szalay Péter 1997
óta forgat folyamatosan az Aba Napokon, több filmet is készített már, így az Ünnep, az Aba
Feeling, az Abai Üzenet és az Aba Zsúr című filmeket, a Társadalmi Szerződés napjáról pedig az
Első kilométer című filmet készítette el. Emellett a Duna Tv is többször leadta azt a filmet,
amelynek Nomád Pláza a címe, és amelyet részben az abai búcsúsokról, részben pedig az Aba
Napokon részt vevő másik két vándor vásározóról készített. Több nemzetközi fesztiválon is
szerepelt már ez a film. Legutóbb az Abai Füveskönyv című kisfilmet, idén Aba Napokra pedig a
Oldal: 19 / 22

Szellemvidék a Bartina zenekarral című kisfilmet készítette el. A jövő évben egy nagy összegzést
szeretne elkészíteni, egy olyan univerzális filmet az eddigi nyersanyagokból, amely szervesen
kapcsolódna a Mátyás Király Emlékévhez is. Mivel az elmúlt évek nehézségei miatt az
önkormányzat a két utóbbi Aba Napok kapcsán semmiféle ellentételezést nem tudott fizetni a
számára, ezért kéri, hogy az eddigi költségei megtérítéséül, a terveit is figyelembe véve, a
képviselő-testület nettó 500.000 Ft díjat ismerjen el a forgató stáb, valamint a kép- és
hangtechnika költségeire. Ez a 2012-es és a 2010-es Aba Napok forgatási költségeit foglalja
magába, illetve részben ebből már el tudná kezdeni az új filmjének a készítését. A kérést a
Pénzügyi Bizottság is támogatja. Van -e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki egyet ért azzal, hogy a fenti indokok alapján Szalay Péter rendező számára
nettó 500.000 Ft díjat kifizet az önkormányzat, 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:

200/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szalay Péter
filmrendező részére a 2012-es és a 2010-es Aba Napok forgatási költségeinek
ellentételezésére nettó 500.000,-Ft díj kifizetését rendeli el.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Kérdezem tisztelt képviselő társaimat illetve a jelenlévőket, van -e valakinek kérdése, észrevétele?
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Az utakkal kapcsolatban már a nyár elején tettünk egy bejelentést, katasztrofális az, ami van.
Örömmel látjuk, hogy vannak előrelépések, csak sajnálattal tapasztaljuk, hogy félig sikerült ezt
megtenni. Nem tudom, hogy értesültek -e róla, hogy a Fiáth utca is fele részben sáros, a
gépjárművek súlyos károkat okoznak.
Kossa Lajos polgármester:
A bejelentések alapján anyagi erőnkhöz mérten folyamatosan javítjuk az utakat.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Egy figyelemfelhívást szeretnék tenni a képviselő-testület felé. Közérdekű adatnak minősül a
demokrácia részeként a jegyzőkönyvek felkerülése az aba.hu-ra. A legutóbbiként az április 23-ai
jegyzőkönyv van fent, illetve az utóbbi napokban került fel az augusztus 31-i, viszont a két dátum
között nincsenek fent a képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek.
Nagy András Botond jegyző:
Átküldtük a jegyzőkönyveket a honlap kezelőjének, utána fogok nézni, hogy milyen mulasztás
történt.
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Kossa Lajos polgármester:
Ez csak technikai probléma lehet, intézkedni fogunk, hogy valamennyi jegyzőkönyv felkerüljön.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
A kamerafelvételek ügyében nem tudom, hogy a képviselő-testületnek milyen hatásköre van, ha
tényleges demokráciát szeretnénk, illetve részvételi demokráciát szeretnénk, akkor ez közös
célunk, közös érdekünk,
-illetve szó volt arról is, hogy az emberek ne pletyka szinten
értesüljenek az információkróltegyük lehetővé a lakosság számára, hogy a nyílt képviselőtestületi ülésekről készített kamerafelvételek másolatát pénz ellenében kikérhessék. Jelenleg erre
nincs mód.
Kossa Lajos polgármester:
Ezzel kapcsolatban az álláspontomat már kifejtettem egy korábbi ülésen, azóta sem változott.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban egy egyeztetésen kéne erről beszélni, van -e arra esély,
hogy valamely irányba elmozduljon a részvételi demokrácia.
Kossa Lajos polgármester:
Megítélésem szerint a részvételi demokráciához ennek nem sok köze van. Ezek nyílt ülések, a
nyilvánosság biztosítása jól megoldott, kevés olyan Aba nagyságú településről tudok, ahol a helyi
képviselő-testületi üléseket vágatlanul meg lehet tekinteni a helyi tévében, a jegyzőkönyvek fent
vannak a honlapon. Úgy gondolom, hogy ezzel nemcsak az alapvető nyilvánossággal kapcsolatos
kötelezettségünknek teszünk eleget, hanem ez annál jóval több. A jövőben is erre fogunk
törekedni. A részvételi demokrácia egy egészen más történet. Itt szeretném ismét megerősíteni,
hogy 2012. december 28-án ülést tart az Abai Magisztrátus. Természetesen nem csak a
magisztrátus tagjait várjuk erre az ülésre, hanem minden érdeklődőt.
Említettem már, hogy január 1-jétől megkezdik működésüket a járási hivatalok. A Székesfehérvári
Járási Hivatal vezetőjévé Dancs Norbertet nevezték ki, aki a Tác-Csősz körjegyzőséget vezette.
Január 1-jétől a Tác-Csősz jegyzői állás betöltetlen, ezért meg kell hirdetni az érintett képviselőtestületeknek az álláshelyet. Tác Község Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a képviselőtestület felé, járuljon ahhoz hozzá, hogy Nagy András Botond jegyző úr a jegyzői állás betöltéséig
helyettesítéssel ellássa Tác és Csősz esetében a jegyzői feladatokat. Volt már ilyenben részünk, hol
mi járultunk hozzá, hol minket segített más önkormányzat. Ez a szokásos módon történne,
jegyző úr heti egy napot töltene Tác, illetve Csősz hivatalában, a többi napot természetesen Abán
töltené. Kérem, járuljunk hozzá ehhez a kéréshez. Van -e valakinek kérdése, észrevétele ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyet ért azzal, hogy a képviselő-testület támogatja, hogy
Aba Nagyközség jegyzője helyettesítéssel a jegyzői álláshely betöltéséig heti egy alkalommal a
Tác-Csősz Községek Körjegyzősége vonatozásában a jegyzői feladatokat ellássa, 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:
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201/2012. (XII. 21.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tác-Csősz
Községek Önkormányzatainak kérését figyelembe véve hozzájárul ahhoz, hogy Nagy
András Botond jegyző helyettesítéssel heti egy alkalommal a Tác-Csősz Községek
Körjegyzősége körjegyzői feladatait ellássa határozott időre a jegyzői állás betöltéséig.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm képviselőtársaimnak és minden kedves jelenlévőnek a részvételt, áldott karácsonyt
kívánok mindenkinek abban a reményben, hogy december 28-án még találkozunk,
elbúcsúztathatjuk az óévet és készülhetünk az új évre, amely reményeink szerint a nehézségek
ellenére szép lesz és sikerekben gazdag.
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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