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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. november 29. napján 16:30 órakor
tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat,
jegyző urat, kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, Dr. Pőcze Ferenc
alpolgármester és Bor József Dezső képviselő előzetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt
venni. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. A 2013. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megtárgyalása
2. Együttműködési megállapodás megkötése az Energetikai Kutatóintézet Kft-vel a
megújuló energia területén kialakítandó stratégiai partnerség fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása céljából
3. Pályázat benyújtása karácsonyi köztéri fénydekoráció kedvezményes áron történő
beszerzésére
4. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag -5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül- jóváhagyta a
javaslatot.
155/2012 (XI. 29.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
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1. A 2013. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megtárgyalása
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm Szépe Attila urat, aki a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
képviseletében vesz részt a mai ülésünkön. Mielőtt átadnám neki a szót, nagyon röviden az
előterjesztést kiegészítve, a következőket szeretném tájékoztatásképpen elmondani. A képviselőtestületünknek a mai ülésen rendeletben meg kell határoznia a 2013. évi hulladékszállítási díjakat,
de hozzá szeretném tenni, hogy gyakorlatilag erre az új szolgáltatási díjra a képviselő-testületnek
ráhatása valójában nincs. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,
amelynek 168 önkormányzat a tagja, ezt a szolgáltatást megközbeszereztette egységesen a 168
településre vonatkozóan, és a közbeszerzésen kialakult áraknak megfelelően kell a képviselőtestületnek a díjakat meghatározni. Szó lesz majd a díjakról is, amelyek igen jelentős mértékben
emelkednek, hozzá kell azonban tenni, hogy új szolgáltatások fognak megjelenni a településen.
Ilyes a zöldhulladék elszállítása évi 8 alkalommal, és egyéb hulladék, például papír, PET palack évi
12 alkalommal történő elszállítása. Emellett továbbra is marad a heti rendszerességű
hulladékelszállítás, zsákokat továbbra is lehet igényelni. Hozzá kell tennem azt, hogy ez a rendszer
egy nagyon komoly fejlesztést hajt végre részben Európai Uniós támogatással, részben pedig
önerőből, ennek köszönhetően többek között Abán is rekultiválásra került a régi szeméttelep,
hulladékszigetek kerülnek kialakításra a jövőben. Ha jól olvastam az anyagból, komposztládák
kihelyezése is meg fog történni a jövőben a pályázat keretein belül. Kérem, hogy ennek tudatában
fogadjuk majd el ezeket a díjakat. Azt még hozzá szeretném tenni, hogy a képviselő-testületnek a
jövő év elején lehet még olyan döntése, amikor már ismerjük a jövő évi költségvetés adatait, hogy
egy bizonyos összeget a díjból átvállal. Természetesen én nem javasolnék nagymértékű
díjátvállalást. Hangsúlyozni szeretném, hogy bárki bárhova költözhet száz vagy kétszáz
kilométeres sugarú körben, mindenhol ilyen összegért fogják a szemetet elvinni. Bizonyára voltak
sokan, akik nem voltak megelégedve az önkormányzat díjpolitikájával, de azt hiszem, hogy a
mostani előterjesztés visszamenőlegesen is igazolja, hogy Abán nagyon kedvezőek voltak a
szemétszállítási díjak ezidáig. Az új szolgáltatási rendszert, bár többe fog a lakosságnak kerülni,
kérem, hogy egyrészt használjuk ki, másrészt pedig vegyük szigorúan, mert a „szemétkérdés”
Abán nagyon komoly probléma. Most megoldást tudunk a lakosság számára javasolni. Az
avarégetés is évek óta húzódó probléma, a jövő évtől nem lehet kifogás erre vonatkozóan,
gyakorlatilag akár tűzgyújtási tilalmat is be lehet ebben az értelemben vezetni a településen. Az évi
nyolc alkalom a zöldhulladék tekintetében azt jelenti, ha körültekintően alakítjuk ki a
hulladékszállítás rendszerét, akkor úgy gondolom, jelentősen javulhat a község köztisztasági
állapota. Megkérem Szépe Attila urat, hogy próbálja meg komoly érvekkel meggyőzni az
embereket, a televízió nyilvánosságát is felhasználva, hogy miért ilyen jelentős a díjemelés illetve,
hogy mit kap cserébe ezért a lakosság.
Szépe Attila a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. képviselője:
Azzal szeretném kezdeni, hogy én vagyok most, aki céltáblaként áll itt, nekem kell azt
elmondanom, hogy miért is emelkedik tulajdonképpen a díj ennyire. Nem mintha a felelősséget le
szeretném tenni magamról, valamilyen szinten most ebben a helyzetben a szolgáltatók is egyfajta
kényszerpályán vannak, hisz a szolgáltatók is megkaptak egy közbeszerzési kiírást, amelyre
ajánlatot kellett tenni, attól eltérni nem lehetett. Az, hogy ennek a szolgáltatásnak mi a
beltartalma, tulajdonképpen nem a szolgáltató határozta meg, hanem a 168 önkormányzat, tehát a
társulás döntött, és a társulás projektirodája dolgozta ki ennek a részleteit. 2006-ban jött létre ez a
társulás, 168 önkormányzat lépett be, a célja az volt, hogy a hulladékgazdálkodást, a
hulladékkezelést korszerűbbé tegyük, a hulladékfeldolgozás, újrahasznosítás, energetikai
hasznosítás kerüljön előtérbe, és csökkenjen a lerakott hulladék. A társulás egy olyan koncepciót
próbált kialakítani, amely hosszú távon, harminc évre kívánja megoldani ennek a térségnek a
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hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási problémáit. Természetesen ez a projekt rengeteg
beruházással jár. Ennek a projektnek a keretében számtalan, a polgármester úr által is említett
komposztálók, átrakó állomások, hulladékudvarok, gyűjtőszigetek és olyan mechanikai, biológiai
hulladékkezelő üzemek létesülnek, amelyek a hulladékot sokkal hatékonyabban tudják majd
kezelni, válogatni, bontani. Ezáltal csökkenthető a lerakott hulladékmennyiség. A szolgáltatók
dolgát egy kicsit nehezíti, és valamilyen szinten áttételesen az önkormányzatokét is, hogy ez a
projekt jelen pillanatban késik. Most nekünk, a szolgáltatóknak úgy kell ezt a szolgáltatást ellátni, a
közbeszerzésnek megfelelni, hogy azok a háttérlétesítmények, amelyek arra lettek volna
létrehozva, hogy ezt megoldják, nincsenek még meg. Ez nem a szolgáltató hibája. Sajnos a
helyzetünket nehezíti, a szolgáltatókét és lakosságét egyaránt, hogy éppen a héten fogadták el az
új hulladéktörvényt, amely egy új adóformát tartalmaz, úgynevezett lerakási járulékot, amely eddig
nem volt. Eszerint minden tonna lerakott, depózott hulladék után 3000Ft járulékot kell befizetni.
Ezt adó formájában kell befizetni, a jövő évben ez 3000 Ft, azt követő évben 6000 Ft, majd 9000
Ft és végül 12000 Ft összegben maximálják a mértékét. Ha a KDV-s árakat vesszük figyelembe,
közel 70%-át fogja kitenni majd négy év múlva ez az adótétel a hulladékkezelési díjaknak. Hogy
ezt csökkenteni tudjuk, ezért van szükség arra, hogy a hulladékokat eltérítsük, legyen
komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, minél kevesebb legyen a lerakott hulladék. Ez egyébként
a kormánynak is a célja, ezért akar ilyen drasztikus ösztönzőket beépíteni a rendszerbe, hogy
elősegítse ezt a folyamatot. A 3000Ft/t díj 2013. évi díjakban nem is szerepel, így a Depóniának,
egészen pontosan a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-nek a jövő évben ez 180 millió forint
kiadást fog jelenteni, amelynek nincs meg az árbevétel oldala, mivel ezt a törvényt most fogadták
el. A hulladéktörvény értelmében ezeket a díjakat jogszabályilag nem is engedik beépíteni a 2013as évben a díjakba. A pályázat keretében nagyon komoly infrastruktúra fog megvalósulni, ennek
az üzemeltetési és beruházási költségeihez a konzorcium nyolc szolgáltató cégének 4,3 milliárdos
önrészt kell biztosítaniuk. Ezt természetesen hitelből tudják biztosítani, mert ennyi önrésszel nem
rendelkeznek a cégek. Tudjuk, hogy ma a hitelfelvétel sem könnyű. A bank megtalálása sem volt
egyszerű a mai világban, a kamatköltségeket be kell majd építeni a díjakba. Nagyon sok kérdés,
nagyon sok olyan dolog van, amely a 168 településből lehet, hogy 100-nak jó, 68-nak nem, vagy
lehet, hogy 130-nak jó, és csak a harmincnyolcnak nem jó. Olyan rendszert, amely mindenkinek
megfelelő és egységes, több mint 600 ezer fő esetében nem lehet könnyen kidolgozni. Én azt
gondolom, hogy itt is fel fognak merülni olyan kérdések, amelyek teljesen jogosak. A megoldás
sok esetben nem a mi kezünkben, a szolgáltató kezében van, hanem a projekt iroda, illetve
összességében a társulási tanács kezében van.
Kossa Lajos polgármester:
Mindezek előrebocsátása mellett felolvasnám, hogy a jövő évi díjakra milyen javaslat érkezett. Van
egy probléma, amelyet viszont én mindenképpen javasolnék a testületnek orvosolni. A rendszer
nem ismeri a 60 literes edényzetet, mint kiderült nagyon kevés településen van már ilyen, Abán
viszont viszonylag sok. Én ma kértem le a cégtől az adatokat, összesen 292 db 60 literes edény
van Abán. Az árak a 80 literes edényeknél kezdődnek. A 60 literes edénnyel rendelkezőket
értesíteni kell majd erről a helyzetről. Aki akarja, nagyobbra cserélheti, erre is lesznek
kedvezményes akciók. Aki akarja, továbbra is a 60 literest használhatja, a díj viszont a 80 literes
edényre vonatkozik. Mivel emiatt a 60 literes edénnyel rendelkezőknél duplájára emelkedne a
fizetendő díj, arra van lehetősége a képviselő-testületnek, hogy a díj egy részét átvállalja, én ezt
szeretném átmenetileg a 2013-as évre javasolni. Ha a díjból 3000,-Ft-ot átvállalunk éves szinten,
akkor minden edényzet esetében nagyjából ugyanolyan mértékű lesz a díjemelkedés. Tehát a 60
literes, illetve 80 literes edények esetében nettó 357 Ft-ra emelkedik az ürítési díj alkalmanként, a
110 literes edények esetében 442 forintra, a 120 literes edények esetében 471 forintra, a 240 literes
edények esetében pedig 810 forintra. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez heti egyszeri gyűjtést
jelent. Évi egy lomtalanítást, évi nyolc zöldhulladék gyűjtést, és évi 12 alkalommal házhoz menő
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szelektív hulladékgyűjtést tartalmaz a díj. A zsák darabja nettó 331 forint. 80 literes edény esetén
18564,-Ft., a 110 literes esetében 22984,-Ft., a 120 literes esetében 24492,-Ft az éves nettó díj,
erre még rájön a 27%Áfa. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megadnám a szót
Mercsek Györgynek.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, képviselőtársaimat és a megjelent vendégeket. A
Pénzügyi Bizottság elég nehéz helyzetben volt ez ügyben, mivel jelentős emelkedésről van szó. A
lakosságot rá kell szoktatni, hogy mindenki éljen a jogával, hogy a fölhalmozódott mellékterméket
adott időben kitegye, hogy elszállításra kerüljön. Ez mind rendben is van, csak én azt gondoltam,
hogy előbbre jár ezeknek az anyagoknak a földolgozása, hogy a közjót szolgálják minél előbb.
Úgy látom, hogy amit én elképzeltem, attól még azért messze állunk, hogy ezek bármilyen szinten
is az országot meg a településeket bármilyen energiaforrással tudják majd szolgálni. Egy-két éven
belül nem látom ennek a lehetőségét. Engem ez aggasztott a pénzügyi bizottsági ülésen is. Bízunk
abban, hogy előbb-utóbb olyan helyre kerülnek ezek az anyagok, hogy tényleg a közjót szolgálják
és energia válik belőlük, nem pedig állnak bálákban, ahogy jelenleg is. A lakosságot arra kell
felszólítani, hogy mindenki éljen ezzel a lehetőséggel, ha már egyszer ennyit fizetünk, akkor ne a
településünk környékén találkozzunk ezekkel a lomokkal, hulladékokkal, hanem a szolgáltató
vigye el. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Nekem egy kérdésem volna, a hulladéksziget fogalma mit foglal magába?
Szépe Attila, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. képviselője:
A gyűjtőszigetek azok a három-négy frakciós gyűjtőhelyek, ahol gyűjtőpontszerűen el lehet
helyezni a különböző hulladékokat, papírt, műanyagot, üveget és esetleg a fémet szelektíven. Azt
kell tudni, hogy a lakosságszintű szelektív hulladékgyűjtés bármilyen furcsa is, ma még
Magyarországon egy veszteséges tevékenység, tehát sajnos nem egy díjcsökkentő, hanem
díjnövelő tényező. Ha nem változik a dotációs rendszer, akkor szerintem ez egy darabig még így
is marad. Amiért itt alacsony árak vannak, polgármester úr nagyon jól küzdött ezért az ügyért, az
árakat úgy lehetett egy kicsit alacsonyabban tartani, hogy ezeket a szolgáltatásokat lényegében az
önkormányzat, a település nem kérte. A KDV-s rendszer a gyűjtőszigetek számát növelni
szeretné. A most elfogadott hulladékörvény a hulladékszigetes gyűjtési módot 2015. után úgy
akarja módosítani és kivezetni, hogy csak a tömbházas, társasházas övezetekben maradjon meg a
gyűjtősziget, ahol nincsen lehetőség a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre. A családi házas
övezetekben ahol ez megoldható, ott nem lesz gyűjtősziget. Szakmai szempontból ez is kicsit
problémás, mivel az üvegeket házhoz menő szelektívgyűjtéssel nehéz elszállítani, törik az üveg,
kiszakad a zsák, ezért balesetveszélyes. Az üvegre vonatkozóan úgy gondolom jó pár évig
megmarad a gyűjtőkonténeres megoldás. Én azt gondolom, ha a házhoz menő szelektív
gyűjtésnek teret tudunk biztosítani, akkor lehet, hogy nem is lesz rá szükség, állítólag a kormány
előtt van egy olyan rendelettervezet, amellyel szélesíteni akarják az úgynevezett betétdíjas
hulladékoknak a körét. Az üvegnél a legegyszerűbb visszagyűjtési mód. Azt is el kell mondani,
hogy amit az EU előírt Magyarország számára, hogy mennyi hulladékot kell visszagyűjteni és
mennyinek kell lenni az újrahasznosítható hulladéknak, annak időarányosan is kb. egy tizedénél
járunk. A szelektív hulladékgyűjtést úgy szeretnénk megvalósítani, hogy minden hónapban egy
előre rögzített napon vinnénk el, a zöldhulladék-szállítás napját is előre rögzítenénk, és erről a
lakókat is tájékoztatjuk. A hasznosítható hulladékokat bármilyen tetszőleges átlátszó zsákban ki
lehet rakni, annyit kérünk a lakosságtól, hogy egy zsákba lehetőleg egy félét tegyenek, tehát a PET
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palackot ne keverjük össze, mondjuk a papírral. Az nem baj, ha öt-hat zsák van, ezeket a jármű
egyszerre elszállítja, viszont nekünk sokkal könnyebb a dolgunk a válogató műhelyben, ha külön
vannak kirakva. Székesfehérváron ez már működik több mint egy éve, hétről hétre, hónapról
hónapra egyre többen veszik igénybe, és tesznek ki hasznosítható hulladékot. A zöldhulladékot
márciustól novemberig havi egy alkalommal kell összegyűjtenünk, alkalmanként egy zsákot, illetve
egy köteget. Célszerű volna a projekt irodával egyeztetni, hogy ebben az ügyben legyen egyfajta
rugalmasság, hogy ezt a nyolc ingyenes alkalmat, amely benne van a díjban, lehessen esetleg
időben eltolni, illetve ha szükséges, akkor sűríteni.
Kossa Lajos polgármester:
Szükséges lesz a tizenkét szelektív gyűjtési alkalomról is egyeztetni a projekt irodával, ugyanis
részben túlhaladta az idő , már van olyan cég, aki ingyen elviszi a ház elől a PET palackot és
zsákot is hagy ott. Én a komposztálási lehetőség kiszélesítésében látom a jövő útját, ezzel
jelentősen csökkenhet az elszállított hulladék mennyisége, és az elhelyezési díj sem terheli a
költségeket.
Szépe Attila, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. képviselője:
A Depónia Kft. hosszú évek óta foglalkozik komposztálással, többek között a zöld hulladékot
komposztálja korszerű módszerrel. Komposzt terméket állítunk elő, zsákoljuk és forgalomba
hozzuk, ráadásul fele áron, mint ha a nagyáruházban vennénk meg, még sincs rá kereslet, ezért
egy része sajnos a hulladéklerakónál, mint köztes takaróréteg kerül felhasználásra. Óriási luxus. Mi
is örülnénk, ha a zöldhulladék nagy része helyben maradna.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy fogadjuk el a díjakra vonatkozó javaslatot, a jövő évi költségvetési koncepció
tárgyalásakor pedig vissza fogunk térni a 60 literes edények esetében a díj egy részének
átvállalására. A cégtől arra szeretnék konstruktív javaslatokat kérni, hogy aki nagyobbra szeretné
cserélni a kukáját, milyen megoldások közül választhat. A másik oldalon sajnos azt látjuk, hogy
amikor fizetni kell, akkor sokan azt mondják, hogy nekik nincs szemetük, de a falu környéke
viszont tele van szeméttel, ezért a jelenlegi változásokat arra kellene kihasználni, hogy minden
szemét a megfelelő helyre kerüljön, és javuljon a köztisztaság. Ezért kérem a Depónia Kft-t is
arra, ha már egy ilyen rendszer kialakul, tényleg akkor jöjjön a zöldhulladékért az autó, amikor
valóban igény van rá, és a szelektív gyűjtést úgy alakítsuk ki, hogy ez mindenki megelégedésére
történjen. Ha ez így lesz, akkor joggal várhatjuk el az itt élőktől, hogy szedjük egy kicsit rendbe a
közösségünket, a településünket. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, aki a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2013. évi mértékére
vonatkozó rendelettervezettel egyetért, kérem emelje fel a kezét.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
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Aba Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
8/2012. ( XI. 29. ) önkormányzati rendelete
A helyi környezet védelméről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004.(V.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Szépe Attila, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. képviselője:
Nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok.

2.

Együttműködési megállapodás megkötése az Energetikai Kutatóintézet Kft-vel a
megújuló energia területén kialakítandó stratégiai partnerség fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása céljából

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Gábor Yvettet, az Energetikai Kutatóintézet Kft. ügyvezetőjét,
valamint Peti Lőrinc urat, aki a Kft. mérnökigazgatója. Megkérem őket, hogy képviselőtársaimat
és a televízión keresztül a falu közvéleményét is, az írásos előterjesztést kiegészítve, szóban is
tájékoztassák a tervezett együttműködésünk lényegéről.
Gábor Yvette, az Energetikai Kutatóintézet Kft. ügyvezetője:
Az Energetikai Kutatóintézet Kft. ügyvezető igazgatójaként szeretettel üdvözlöm a polgármester
urat és a tisztelt képviselő-testületet. Mindenki előtt ismert, hogy az elmúlt években a
Stratégiakutató Intézet munkatársaként voltam jelen a településen, de kevésbé ismert az önök
számára az, hogy az elmúlt 10 évben ingatlanberuházóként és ingatlanfejlesztőként is dolgoztam,
valamint az önöknél szerzett tapasztalataim világítottak rá arra, hogy bővítenem kell a
tevékenységi körömet azzal, hogy az adott ingatlanokat megújuló energia lehetőségével lássuk el,
ennek megfelelően bővítettem a tevékenységi köreimet. Az Energetikai Kutatóintézet szándékai
szerint 3 tevékenységgel foglalkozik, az első az energiakutatás, a második a tanácsadás, a harmadik
pedig energetikai tervezés. Van egy professzionális módszer, amelyben egy stratégiát támogatunk,
ez a Polgármesterek Szövetsége, amelynek partnereivé válunk. Ezt a módszert tanulmányoztuk
tavasz óta, emellett többek között az önök településén is vizsgáltuk az energiahatékonyság
kérdését, az elmúlt 6 hónapban nagyon sok adatot kaptunk, és az információkat feldolgoztuk.
Sok kollégával is felvettük a kapcsolatot, így elmondhatjuk, az önök térségében érdemes lenne
csatlakozni a megújuló energia programhoz. Ezt tárgyaltuk végig a saját szakértőinkkel és a
polgármester úr által javasolt szakértőkkel, akiknek ezúton is köszönjük a munkáját. 2008. és
2012. évek között az Energetikai Kutatóintézet a térségi önkormányzatokkal együttműködve
sikeresen tesztelte a modellt, amelynek eredményeképpen 8 évre szóló együttműködési
megállapodást tervez Aba Nagyközség Önkormányzatával, amely során a térségbe szállított
fosszilis energiát megújuló energiával váltja ki. A rendszer alapjait a nap-, a szél-, illetve a
geotermikus erőművek, töltőállomás megépítése és kertészeti növénytermesztés beindítása
képeznék. Napjainkban a kutatóintézet öt térségben az energiakoncepció megvalósításában
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partnerként, az engedélyeztetési eljárásokban független tanácsadóként vesz részt. Szeretném
megköszönni a polgármester úrnak és a testületnek, hogy befogadták a kérelmet és lehetőséget
adnak az elképzeléseink bemutatására.
Peti Lőrinc szakértő:
Tisztelt Képviselő-testület, polgármester úr! Tisztelt lakosság! Én magam gyakorlatilag az egész
életemben energetikával foglalkoztam, erőműveket építettem, és 1991-től veszek részt a megújuló
energiarendszerek aktív megvalósításában. Az elmúlt 4 évben 34 térségben voltunk tanácsadók és
készítettünk cselekvési tervet, a Kutatóintézetnél 5 térséggel kapcsolatos tevékenységet vállaltunk
föl. Szlogenünk, hogy el kell jutni minden adott pillanatban ahhoz a maximális tudáshoz, amit a
világ akkor, abban a pillanatban tud. A Kyoto-i egyezmény alapján 2020-ra 20 %-al kell
csökkenteni a CO2 kibocsátást. Ez azonban nem elégséges, ezért a 2007-2008. években egy újabb
ajánlást fogadtak el, miszerint önkéntesen tovább lehet csökkenteni a kibocsátást. A
Polgármesterek Szövetsége egy európai hálózat, amely egy programrendszert dolgozott ki erre
vonatkozóan. Az energiának, amelyet fogyasztanak, nagy részét valahonnan hozzák, szállíttatják.
Ha csökken a környezet terhelése, felértékelődik a település. Egy tiszta fejlesztési mechanizmussal
és egy önkéntes emisszió csökkentéssel az önkormányzat pénz takaríthat meg. A számításaink
szerint a következő költségvetési évben az energiaszámlák egy negyedét tudják az év végén
megtakarításként elkönyvelni ezzel a módszerrel. Másrészt, ha Önök fejlesztenek, helyben
termelik az energiát, akkor függetlenebbé válnak. Ezt a gazdasági váltást kell az önkormányzatnak
tulajdonosi oldalról elősegítenie. A modell során az önkormányzat energiatermelővé és
energiaellátóvá válik. A jelenlegi modell, ahol most tartanak, az fogyasztó és szolgáltató. Hogy
lehet egy önkormányzat energiatermelő? Ezt a bizonyos modellt a Polgármesterek Szövetsége
kidolgozta, és 4000 településen megvalósította. Az elmúlt hónapokban megvizsgáltuk, hogy
milyen mértékben tudnánk csökkenteni a település emissziós értékét. A kutató intézetünk 22%-ot
tud garantálni néhány megoldással, ezért partneri együttműködést ajánlunk az önkéntes emisszió
csökkentésben. A tervezési folyamatban a legfontosabb, hogy el kell készíteni egy stratégiai
tanulmányt, amelyből láthatjuk az energia felhasználásunkat. Az átfogó stratégiában 1990-től
meghatároztuk az energia-kibocsátást, kiszámoltuk az egy főre jutó energiafogyasztást. Ez a
kiindulási kibocsátási ráta, erre építettünk egy fenntartható energiatermelési tervet. Az
akcióprogramot is el kell készíteni, és monitoringot kell alkalmazni. Az akcióprogramban egy
naperőművet, szélenergiával és bioenergiával kapcsolatos fejlesztéseket, és egy kertészet
megvalósítását tervezzük. Az önkormányzati tulajdon 51%-os mértékű lesz a projektekben, és
semmi más nem kell, csak a terület és a ráépítési jogosultság megadása. A tulajdonos az
önkormányzat marad. Májusban volt az első tényleges egyeztetés, a 6 hónap alatt az EKI
feldolgozta a kapott adatokat, gyakorlatilag elkészültek azok a koncepciók, megtörténtek azok a
környezetvédelmi és egyéb hatósági elvi egyeztetések, amelyek alapján az EKI az akcióprogramot
meg tudja valósítani. A következő két hónapban egy projektbevezetést javasolunk, 2013
februárjától számolva a megvalósulási időszakot. A naperőművet pályázati támogatásból
tervezzük, de anélkül is megvalósítja az EKI. A naperőmű pontosan annyi energiát fog termelni,
amennyi a közvilágításhoz elegendő. Szállítmányozási költsége gyakorlatilag nincs az energiának,
vélhetőleg az első időszakban 14 forintra csökken a szállítási költség a 28-al szemben. 2016-ra
tudjuk megvalósítani a rendelkezésre álló tervek szerint egy vagy két széltorony megépítését.
Ezáltal a térség teljes energiaszükségletét elő tudjuk állítani. A partnerség azt jelenti, hogy minden
évben önök elé kell tárni az akcióprogramot és annak megvalósulását, továbbá minden évben a
térség valamennyi lakosát elérve kell úgynevezett energianapokat tartani, ezzel is elősegítve a
lakosság szemléletmódváltását. A partnerség keretében szeretnénk elérni, hogy a
közszolgáltatásban működő autók 2014-től elektromos energiával közlekedjenek. Ma már létezik
ilyen Budapesten, a Posta kísérleti jelleggel működteti ezeket az elektromos gépjárműveket.
Fontos az utántöltési helyeknek a kialakítása. 2018-ra pedig egy 10 ha-os kertészetet szeretne
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megvalósítani geotermikus megújuló energiával a kutatóintézet. Ennek is a tulajdona itt marad.
100-400 fő foglalkoztatását tudjuk biztosítani, ha ez sikerül. Köszönöm a figyelmüket.
Gábor Yvette, az Energetikai Kutatóintézet Kft. ügyvezetője:
Köszönöm, hogy meghallgatták a prezentációt. Ha bármilyen kérdés felmerült, kérem tegyék fel.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság támogatja az együttműködési megállapodás megkötését. Tudjuk, hogy ezek
a dolgok máról holnapra nem valósulnak meg, de valahol el kell kezdenünk. Ezek az erőforrások
adva vannak: a szél, a nap, a víz, a geotermikus energia. A jövő ez, valahol el kell kezdenünk.
Kívánom, hogy legyen pályázat, pénzügyi forrás ezeknek terveknek a megvalósításához.
Gábor Yvette, az Energetikai Kutatóintézet Kft. ügyvezetője:
Jelen felállás szerint, ha nincs rá pályázati támogatás, akkor is meg tudja valósítani az Energetikai
Kutatóintézet ezeket a projekteket.
Peti Lőrinc szakértő:
Ha belépnek a Polgármesterek Szövetségébe, akkor egy bankernyő nyílik meg. Megkapja az
Energetikai Kutatóintézet a forrásokat, mert van piac.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Jól értelmezem; ahhoz, hogy a fejlesztés létrejöjjön, nekünk csak a rendelkezésre álló területet kell
biztosítanunk?
Peti Lőrinc szakértő:
Csak a ráépítési jogot.
Gábor Yvette, az Energetikai Kutatóintézet Kft. ügyvezetője:
Nem kerül az Energetikai Kutatóintézet tulajdonába a terület, csak a terület használati joga
szükséges.
Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt szavazásra tenném fel a kérdést, mindenképpen szeretném megköszönni az
önkormányzat és a közösség nevében a lehetőséget, ugyanis azt hiszem, mindenki számára jól
érzékelhető, hogy azok a törekvéseink, amelyek több irányból ugyanazon cél felé mutatnak,
megítélésem szerint ezzel az együttműködéssel egy olyan keretet kaphatnak, amely által élhetőbb
településsé válhat Aba. Amikor 2010-ben lezártuk az önkormányzat első 20 évét, arról
beszéltünk, hogy a következő évek feladata a következő 20 év megalapozása lesz. Hiszem, hogy
ez az együttműködés is egy olyan stratégiai partnerség lesz, amely meggyőződésem szerint igen
pozitív értelemben fogja a település jövőjét meghatározni. Többször elmondtam, most ismét
szeretném megerősíteni, szerintem 2013-tól nagyon föl fognak gyorsulni az események, főleg
azok számára, akik a megfelelő folyamatok mentén haladnak. Hiszek abban, hogy ez az
együttműködés is ezt fogja elősegíteni, ezért köszönöm Gábor Yvettenek a lehetőséget. Peti Úrral
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többször beszélgettünk már, május óta készül a program, nagyon komoly előkészítő munka előzte
meg a mai prezentációt a részükről, a polgármesteri hivatal részéről pedig biztosítottuk a
szükséges adatokat. A Polgármesterek Szövetéséhez való csatlakozás szintén stratégai jelentőségű
esemény lesz a községünk életében, ezáltal bekerülünk egy olyan körbe, akik a korukat kicsit
megelőzve gyorsabban tudnak előre haladni. Meggyőződésem, hogy a bátraké a szerencse, és
nemcsak a szerencse, hanem az anyagi források is. Bízom abban, hogy ezek a plusz lehetőségek is
meg fognak jelenni a településünk életében. Kérem a képviselő-testületet, hogy az
előterjesztésnek megfelelően 3 határozati javaslatot fogadjunk el. Az első határozati javaslat a
Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyásáról szól. Aki az írásos határozati
javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
156/2012 (XI. 29.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Covenant of
Major’s azaz a Polgármesterek Szövetségéhez (1 Square de Meeûs 1000-Brussels, Belgium) való
csatlakozást támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről a javaslattevő Energetikai
Kutatóintézet Kft-t tájékoztassa, egyúttal a szövetséghez való csatlakozáshoz szükséges
intézkedéseket tegye meg, és a véglegesített szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A második határozati javaslatunk az Energetikai Kutatóintézet Kft-vel kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyására vonatkozik, aki az előterjesztésnek megfelelően egyetért vele, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
157/2012 (XI. 29.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Energetikai
Kutatóintézet Kft-vel (1055 Budapest, Honvéd utca 8. I. 2.) együttműködési megállapodást köt az
írásos előterjesztésnek megfelelően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntésről a javaslattevő
Energetikai Kutatóintézet Kft-t tájékoztassa, egyúttal a véglegesített megállapodást írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
A harmadik határozati javaslat pedig egy közös cég létrehozása naperőmű megvalósítására, itt
még néhány adat hiányzik, ezért kérem, hogy a testület arról szavazzon ma, hogy egyetért a közös
cég létrehozásával ezen céllal, hogy az előkészítő munkát minél előbb meg tudjuk kezdeni. Tehát
aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésnek megfelelően közös céget hozzunk létre az Energetikai
Kutatóintézet Kft-vel egy naperőmű létrehozása érdekében, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
158/2012 (XI. 29.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az
Energetikai Kutatóintézet Kft-vel (1055 Budapest, Honvéd utca 8. I. 2.) közös céget kíván
alapítani „Aba Napenergetikai Termelő Kft.” elnevezéssel egy abai naperőmű létrehozására
vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntésről a javaslattevő
Energetikai Kutató Intézet Kft-t tájékoztassa, valamint a cégalapítással kapcsolatos előkészítő
tevékenységet végezze el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Gábor Yvette, az Energetikai Kutatóintézet Kft. ügyvezetője:
Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek és a polgármester úrnak a támogatását, és
szeretném előre bocsátani, hogy tavasszal szeretnénk meghívni a képviselő-testületet egy
megújuló energiával foglalkozó tematikus bemutató napra.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget.
Ezt követően Kossa Lajos polgármester 5 perc szünet megtartását rendelte el.

3.

Pályázat benyújtása a karácsonyi köztéri fénydekoráció kedvezményes áron
történő beszerzésére

Kossa Lajos polgármester:
Nemrég kaptam kézhez egy pályázati felhívást,amely nagyon kedvező lehetőséget biztosít arra,
hogy ismét meg tudjuk világítani a Rákóczi utca bizonyos szakaszait az ünnepek alatt. Régi
hagyomány, hogy a Millenniumi park előtti részt, valamint a Gyógyszertártól a Zöld Házig terjedő
útszakaszt karácsony előtt díszvilágítással látjuk el. A pályázat lényege az, hogy amennyiben az
önkormányzat nettó 600.000,-Ft fölött vásárol a dekorációs eszközökből, úgy az ár 50%-át
támogatásként megkapja. Összeállítottunk egy olyan csomagot, amely összesen 11 db dekorációs
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elemet tartalmaz, ennek a nettó értéke 700.000,-Ft. A tartóeszközök árát és a szállítási költséget is
beleszámítva összesen 457.835,-Ft önerőt kell vállalni az önkormányzatnak, a támogatás 350.000,Ft. Képviselőtársaim fekete-fehérben megkapták azokat a motívumokat is, amelyeket
kiválasztottunk. A hivatal előtti részen 3D-s félgömbök lesznek, amelyek kicsit hasonlítanak a
Magyar Koronára, a Millenniumi parknál pedig egy éjjel-nappali motívumot választottunk.
Amennyiben 3 napon belül kifizetjük a vételárat, akkor két db 20 méteres LED-es fűzért is
kapunk ajándékba.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a kezdeményezést, nagyon szép és látványos lesz a Rákóczi utca.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
A tulajdonunkba kerülnek ezek a berendezések?
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen. A pályázatban arra vállalunk kötelezettséget, hogy legalább 3 évig üzemeltetjük.
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, illetve azzal, hogy vállaljuk a 457.835,-Ft önrészt, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
159/2012 (XI. 29.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be
karácsonyi köztéri fénydekoráció kedvezményes áron történő beszerzésére a Blachere
Illumination Hungary Kft.-hez 11 db köztéri dekorációs elem beszerzése céljából.
A Képviselő-testület vállalja a pályázatban foglalt 457.835,-Ft önrész biztosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester

4. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A Fejér Megyei Hírlapban megjelent egy cikk a megyében jellemző ivóvíz-minőségi
problémákról. Aba is azon települések közé tartozik, ahol a víz ammónia és a fluorid tartalma a
megemelt határértékek miatt nem felel meg az Európai Uniós követelményeknek, előírásoknak.
Mindenki előtt ismert, hogy már megtettük a szükséges lépéseket. Tervezésre, előkészítésre
100%-os támogatást nyertünk el, a képviselő-testület a legutóbbi ülésén a közbeszerzés
eredményét is megállapította, kijelöltük a tervező céget, és ha a tervek elkészülnek, a jövő évben
be tudjuk nyújtani a kivitelezésre a pályázatunkat, tehát jó esély van arra, hogy 2014-re elkészül a
rendszer. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi jelenleg sem tartozunk ebbe a körbe, ahol határérték
felettiek az adatok, ugyanis mi már jó néhány évvel ezelőtt a Fejérvíz Zrt. javaslatára megtettük a
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szükséges ideiglenes intézkedéseket. Megkértem a Fejérvíz Zrt-t, hogy a félreértések elkerülése
végett adjanak tájékoztatást a képviselő-testület és a falu lakossága számára. Ezt a levelet
szeretném felolvasni.
„Tisztelt Polgármester Úr! A 201/2001-es Korm. rendeletben szereplő határértékek közül Aba fluorid és
ammónium paraméterek esetében kifogásolt. A fenti jogszabály értelmében a fluorid és ammónium paraméterek
meghaladják a kitermelt ivóvízben a határértéket. Jelenleg Abán átmeneti intézkedésekkel ezeket az értékeket a
hálózaton is határérték alatt tudjuk tartani. Mivel a településen 4 kút üzemel és fluorid tartalmuk nem
egyforma, ezért a kutak üzemelését úgy állítottuk be, hogy a kevert víz a hálózaton határérték alatti
fluoridtartalmat eredményezzen. A nyers víz magas ammóniatartalma miatt a hálózaton nitritproblémákkal
küzdöttünk, mert beindult a nitrifikáció a hálózaton. A nitrit koncentrációjának csökkentésére rendszeresen
elvégezzük a hálózat szivacsos csőtisztítását, valamint átmeneti jelleggel Twinoxid nevű por alapú klór-dioxid
vegyszert adagolunk. Ennek hatására a nitritképződés csökkent, de nem szűnt meg teljesen a hálózaton, az eddigi
kritikus helyeken már csak határérték alatti nitrittartalmat szoktunk mérni. Fentiek alapján véleményünk
szerint nem indokolt átmeneti jelleggel a vízhordás bevezetése.”
Mindenki számára megnyugtatásképpen szerettem volna jelezni, hogy Abán nincs olyan jellegű
probléma, amelyről a cikk szólt, hogy szállítani kell a vizet, tehát Abán nyugodtan lehet továbbra
is fogyasztani a vizet.
A napokban jelent meg a helyi önkormányzatok szociális jellegű tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelet. Szeretném tájékoztatni a
képviselő-testületet, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata 474.440,-Ft. támogatásban részesült
a Belügyminisztériumtól, ez összesen 31 erdei m 3 fa beszerzésére elegendő. A pályázati előírás
szerint köbméterenként a Belügyminisztérium 12.0000,-Ft+Áfa támogatást nyújtott, nekünk
köbméterenként 2000,-Ft + Áfa önrészt kell ehhez biztosítanunk, ez összesen 78.740,-Ft-ot tesz
ki.
Nagy András Botond jegyző:
Egy erdei m3 fa súlya a Vadex Zrt. tájékoztatása szerint, függően a víztartalomtól, átmérőtől, 9-10
mázsa között van.
Kossa Lajos polgármester:
Jelentős mennyiségű tűzifát tudunk szétosztani a rászorulók között. A BM rendelet alapvetően
meghatározza azt, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, ennek megfelelően kell
elkészítenünk a helyi önkormányzati rendeletünket. Kérem a képviselő-testületet, hogy a
szükséges78.740 Ft önrész vállalásáról döntsünk. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
160/2012 (XI. 29.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
59/2012. (XI. 28.) BM rendelet alapján elnyert 472.440,-Ft. állami támogatás mellé az
önkormányzat saját erejeként biztosítja a szükséges 78.740,-Ft pénzbeli hozzájárulást valamint a
szükséges szállítási költségek összegét.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás felhasználását szervezze meg.
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Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Korábbi ülésünkön döntöttünk a Mátyás Király Emlékév megtartásáról. A testület felhívását
nyilvánosságra hoztuk, illetve sok személynek el is juttattuk. Örömmel szeretném jelezni, hogy a
mai napon kaptam Szabó Zoltánné Marika nénitől egy levelet, aki jelezte, hogy több oldalról is
csatlakozni kíván a Mátyás Király Emlékévhez. Szeretném felolvasni, ezzel is biztatva az
embereket, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.
„Tisztelt Polgármester Úr! A Mátyás Király Emlékévvel kapcsolatos javaslat, tevékenység a részemről: Egy civil
szervezethez és egy közösséghez tartozom. A civil szervezet a Fehér Tearózsa Nyugdíjas Klub, a közösség a Jobb
Otthon Idősek Otthona. Mindkét helyen már ismertettem az emlékév tényét az újságcikk alapján, tervezem, hogy
2013. januárjától Mátyás királyról felolvasást tartok, verseket tanulunk, énekelünk. Javaslat: nevezzünk el teret
Mátyás királyról, legyen a Közösségi Házban egy terem Mátyás terem a fényképével díszítve”
Köszönöm Marika néninek, hogy ilyen gyorsan válaszolt. Bízom benne, hogy nagyon sok jó ötlet
és javaslat fog még érkezni. E levél alapján is úgy érzem, hogy a Mátyás Király Emlékév nagyon
lélekemelő lehet és hasznos a közösség számára. Buzdítanék mindenkit, intézményeket,
közösségeket, magisztereket, utcaközösségeket, hogy tegyük minél gazdagabbá ezt az egy évet.
Egészen biztos, hogy lelkiekben gazdagodva fogjuk lezárni 2014. március 29-én az emlékévet.
Szeretném megkérdezni, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy a
meghívóban szereplő napirendek megtárgyalása végett zárt ülést rendeljünk el. Aki ezzel egyetért,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
161/2012 (XI. 29.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalást igénylő személyi ügyek
megtárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el.

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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