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Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes. Hét főből négyen jelen
vagyunk, Dr. Pőcze Ferenc, Kasó László és Varga Istvánné jelezték, hogy a mai ülésen egyéb
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak
megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.

Innovatív Kísérleti Foglalkoztatási Program megvalósítása, biointenzív
farm és termelői iskola létrehozása Abán a TÁMOP 1.4.3-12/1-es pályázat
keretében

2.

Mátyás Király emlékév Abán 2013. január 24-től 2014. március 29-ig

3.

Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz Díszkút felállítása céljából

4.

Bejelentések

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

Innovatív Kísérleti Foglalkoztatási Program megvalósítása, biointenzív
farm és termelői iskola létrehozása Abán a TÁMOP 1.4.3-12/1-es pályázat
keretében

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben kedves vendégeinket (Varga Csabát, Petró Tibort, Végh
Konrádot, Csepkó Ádámot és Liptai Gábort), akik a GLM illetve a Stratégiakutató Intézet
képviseletében vesznek részt a mai ülésünkön. Képviselőtársaimnak jeleztem már egy korábbi
testületi ülésen, hogy 100%-os mértékű, 200 millió forintos támogatásra nyújtottunk be
pályázatot egy innovatív kísérleti foglalkoztatási program megvalósítására, illetve biointenzív farm
és termelői iskola létrehozására Abán. Nagyon köszönöm, mind a Stratégiakutató Intézetnek,
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mind pedig a GLM jelen lévő képviselőinek a lehetőséget, hogy segítettek az anyag
összeállításában és a pályázatot benyújthattuk. Képviselőtársaim részletes anyagot kaptak a
pályázattal kapcsolatban, mielőtt ezt néhány szóban kiegészíteném, arra szeretném kérni Petró
Tibor urat és Varga Csabát, hogy néhány szóban ismertessék a képviselő-testülettel, illetve a helyi
tv-n keresztül a helyi közösséggel ezt a nagyszerű lehetőséget, amely Aba számára megnyílott.
Bízom abban, hogy a pályázat sikeres lesz. Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy egy
olyan mintaértékű programról van szó, amely nemcsak Aba számára, hanem országos
viszonylatban is új utakat nyithat a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben.
Petró Tibor, a GLM képviselője:
Nagyon örülök, hogy itt lehetek és lehetőségünk volt másfél-két évvel ezelőtt Varga Csabával
megismerkedni. Egy helyi pénzzel kapcsolatos konferencián tartott előadást, és tulajdonképpen
azóta bennem van az az érzés, amilyen szeretettel beszélt erről az abai programról, amelyen évek
óta dolgoznak. Ennek az eredménye, hogy egy hívó szóra a nagyközség azonnal csatlakozott
ehhez a programhoz, a GLM pedig csatlakozott a Megújuló Hangya 2010 Szövetkezethez, amely
azt a célt tűzte ki, hogy Magyarországon az élelmiszertermelést, a helyi foglalkoztatást segíti, és
ehhez olyan lehetőséget kapott a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy ha jó programokat tud
felmutatni, akkor azt mindenféleképpen támogatják a vidéki foglalkoztatás növekedése
érdekében. Mi már évek óta dolgozunk egy olyan ökológiai farm koncepción, amely egy
valóságos, működő kertgazdaságot hoz létre, tehát egy ökológiai fordulat szükségességét
mondtuk ki először is egyértelműen. Akkora környezet károsítást okozott már az ipari
mezőgazdaság a földjeinken, hogy tudomásul kell vennünk, az egészséges élelmiszereket most
már nagyon nehéz vegyszerekkel, műtrágyával termelni. Ez az egyik része a dolognak, a másik
része pedig, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság, a nagybirtokrendszer Magyarországon olyannyira
elterjedt, hogy nem képes pillanatnyilag ez a gyönyörű ország a jó adottságú vizeivel és földjeivel
megfelelően gazdálkodni, azért ezek a földek szerencsére még nincsenek annyira kizsigerelve,
mint mondjuk Európa más országaiban. Ezen kell változtatnunk. Egy olyan fenntartható
ökológiai gondolkodásba illesztettük bele a biointenzív gazdálkodást, amely egy mini farmon is,
területen is megvalósítható a családok számára is, a közösségek számára pedig nagyobb területen
is működtethető, és nagyon jól tanulható. Azt kell mondani, hogy újra kell tanulnunk sok
mindent, nagyon sok vidéki családnak megvannak még a gyökerei, de már nem tudják olyan
hatékonysággal művelni a kerteket. A társadalomban ez már nem olyan megbecsült munka, a
fiatalok elvándoroltak a városokba, elhagyták a vidéket, és a vidék nagyon nehezen tud újraéledni.
A fiatalok, az ébredezők, a tudatosabbak azt mondják, hogy ezen mi szeretnénk változtatni,
szeretnénk önellátósodni, szeretnénk a gyerekeinknek egészséges élelmiszert termelni, járják a
világot is. Igazából ezt a módszert kezdtük el kísérletképpen meghonosítani Magyarországon
több helyen. Fülöpjakabon indítottunk el egy ilyen programot, illetve azóta már több helyen az
országban, teljesen önerőből. Egy alulról jövő szerveződés ez, és most, amikor a Hangya
Szövetkezet kapott egy ilyen lehetőséget, megtaláltuk egymást, és azt mondtuk, hogy ha ezt az
ökológiai fordulatot a Hangya, nagyon komoly mezőgazdasági szakemberek, egyetemi vezetők
elfogadják, és nagyon alaposan áttárgyalva egyetértünk, akkor mellé állunk. Mire a pályázatot
kiírták, akkor már a Hangya vezetősége is kimondta, egyetértünk abban, hogy ökológiai fordulat
kell a mezőgazdaságban. Tehát nemcsak egy termelői iskolát ajánlunk, hanem ahogy a
polgármester úr mondta, ez egy országos minta. Nemcsak az ökológiai gazdálkodás miatt minta,
hanem amiatt is, hogy újrateremti azt, amit elveszítettünk. Tehát egy családi közösségi farm
módszer az, amit itt modellezünk, amikor a befogadó település azt mondja, hogy szívesen látok
itt egy-két világot járt felsőfokú végzettségű fiatalt, aki végzett a kertészeti egyetemen, és aki
szeretne esetleg vidékre települni, részt vesz ebben a programban, együtt a helyiekkel egy
meghatározott gondolkodással, megismerve a kultúrtájat, az itteni hagyományokat, az itteni
tájfajtákat. Tájépítészt és minden egyéb segítséget megadunk, hogy megvalósuljon egy olyan
farm, ahol, ha a programot végig csináljuk, élni, termelni, földolgozni, a helyieket folyamatosan
oktatni lehet. Ez a mi elképzelésünk, nem álmaink, hanem terveink szerint. Ez egy fenntartható
ökológiai gazdálkodó farm lesz, ahol a farm életétől függően egy-két család
-akik igazából
nagyon elkötelezettek és részt vesznek a közösségi farm működtetésébenott is élhet, és
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autonómiát kapnak, miközben csatlakoznak hozzájuk helyi családok illetve családi gazdaságok,
akik eldöntik, hogy ezekkel a módszerekkel élni kívánnak –e az otthoni kertjükben, akarják-e ezt
a talajművelést és ezt a zöldség-, gyümölcstermesztést. Végsősoron kialakul egy szociális
szövetkezet. Ehhez mi adunk egy olyan filozófiát, amely működik a világon, adunk hozzá egy
olyan szellemiséget, amely már részben itt megvan, és egy olyan biointenzív módszert, amely
nagyon szépen megtanulható mindenki által, aki érdeklődik. Ez jól tervezhető, és visszaállítja a
talaj termőképességét, tehát soha nem veszünk el a talajból, hanem mindig többet adunk. Nem
használunk ezután semmiféle vegyszert, fosszilis energiát, autonóm módon függetleníteni tudjuk
magunkat a világban zajló olyan folyamatoktól, amelyeknek a vége a drágaság, a
megfizethetetlenség. Arra törekszünk, hogy a farmon megújuló energiát használjunk fel, a
termelési technológiához sem kell gép. Nagyon fontos, hogy a természetre bízunk egy csomó
dolgot, segítjük a természetet, együttműködünk vele. Amit régen tudtak az emberek, nem olyan
érthetetlen az, csak hát elkezdtük az iparos mezőgazdaságot, elkezdtük más szemléletben tanítani
az embereket és nem együttműködni a természettel. Kimondom, mert ki kell mondani, háborút
folytatunk ellene. Amikor vegyszerekkel és műtrágyával bombázzuk a földet és megöljük a benne
lévő élő életet, akkor ez bizony az élő természet ellen való háború, és megmagyarázzuk, hogy ez
így jó a növényeknek. Nem jó senkinek, a gyerekeinknek, a mi szervezetünknek, senkinek sem jó.
Jó hír, hogy a mi módszerünkkel lényegesen magasabb terméshozamokat lehet elérni, mint
bármilyen más módszerrel, tehát gazdaságilag is fenntartható, és az ökológia felé való nyitottság
is megvan, így ez egy igazán sikeres program lesz, és mintául tud szolgálni az országban. Azt is
mondhatnám, hogy minden településen kellene, hogy legyen egy ilyen. Sok-sok kis családi
gazdaság, kis farm, ahol együttműködünk, közös feldolgozó van a farmon. Azt hiszem, értik az
itteniek, hogy miről szól ez a dolog, hiszen ezért is ment ilyen gyorsan, hogy szinte 4-5 nap alatt
rámozdult a település. Azt hiszem jó úton haladunk, ha úgy dönt a képviselő-testület, akkor meg
lehet valósítani ezt a programot. Bármikor nagyon szívesen jövök, akár falugyűlésen is tartunk
erről tájékoztatót. Bemutatnám Liptai Gábor kollégámat, akivel egy nonprofit Kft-t alapítottunk
menedzsment feladatok elvégzése érdekében, ezzel tulajdonképpen a Hangya Szövetkezetet
támogatjuk szakmailag. Másik kollegám környezetmérnök, ő majd az egyik farm gyakornoka
lesz, végigjárta már a világot, ökofarmokon dolgozott, tanulni jött most ide.
Liptay Gábor:
A Megújuló Hangya 2010 Szövetkezet megbízásából támogatást nyújtottunk pályázóknak,
minőségbiztosítást adtunk a pályázatok elkészítéséhez, a magvalósíthatósági tanulmányokhoz,
tárgyaltunk külön az ESZA-val, a befogadó pályázati hatósággal a beadási határidő
meghosszabbítása érdekében, hogy lehetőséget tudjunk adni a már előkészített programok és
pályázatok benyújtására. A módosított határidőre 10 pályázatot sikerült beadni, tájékoztatásul
hoztam el ezt a kis térképet, közre is adom. Információt adunk, információt gyűjtünk, egyfajta
szakmai monitoringot építünk fel, hogy igazolni lehessen azt a hipotézist, amelyet felállítottunk,
amelyre azt mondjuk, hogy minta értékű programról van szó. Ez nyilvánvalóan és kétségtelenül
igaz, de azért bizonyos információkat össze kell gyűjteni és tovább kell adni a Nemzetgazdasági
Minisztériumnak és az egész országnak.
Petró Tibor, a GLM képviselője:
Ha egy kistérség önellátó lesz, attól még sajnos az országunk nem tud kikerülni ebből a nem
könnyű helyzetből, amelyben van, tudjuk, hogy nagyon sok a munkanélküli. Ha viszont
megszületik a stratégiai döntés, akkor ez lesz a Kert Magyarország Program. Készítjük az anyagot
a kormány számára, mind a 176 járás közigazgatási területén ajánljanak fel területeket a
kistérségek, s ha meglesznek a területek, akkor oda pályáztatni szeretnénk a diplomás fiatalokat,
akikből nagyon sok munkanélküli. Azt szeretnénk, hogy szinte egyszerre induljon el valamennyi
program. Úgy érezzük, hogy az ország számára ez egy nagyszerű lehetőség lesz, hogy
munkahelyeket teremtsen, valódi élelmiszertermelést indítsunk el. Nem lehet éveket várni, akik
felelősen gondolkoznak, azok tudják, hogy csak magunk tudjuk az országot kihozni ebből a
helyzetből, nagyon sok ember összefogásával. Minden lehetséges munkaerőt meg kell szólítani,
meg kell becsülni, nem feltétlenül a közmunkába kell vinni az embereket, hanem olyan munkába,
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amelyben jól érzik magukat, és amelyben a saját családjukat el tudják látni. Nekünk az a
feladatunk, hogy megszervezzük ezt együtt önökkel. Maradjon helyben, aminek helyben kell
maradnia, dolgozzuk fel, amit helyben kell feldolgozni, a fölösleg pedig kis energia ráfordítással
jusson a városi ellátásra, és ami e fölött marad, azt el lehet az export piacokra juttatni. Ezt
ráadásul egészséges élelmiszerekkel tudjuk megcsinálni, erre mi szívesen szövetkezünk. Minden
időnket, energiánkat, támogatásunkat megadjuk, hogy ez működjön, mert ez csak együtt fog
sikerülni.
Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet képviselője:
Szeretettel köszöntök mindenkit. Van a szívemben egy nagyon erős öröm. A ’70-es, ’80-as
években, amikor az Írószövetségben a népi írók szárnyai alatt kezdtünk felnőni, egyebet sem
hallottunk és tanultunk tőlük, mint Kert Magyarország. Miért nem csináljuk? Emlékeznek rá az
idősebbek talán, hogy Magyarországon volt egy „KALOT” mozgalom a ’30-as évek közepétől.
Ugyanezt csinálta, szószerint. A Rákosi rendszer szétverte és semmi nem maradt belőle, tehát az,
hogy az életemben megadatik még egyszer, hogy visszatérünk az eredeti gondolathoz, ez nagyon
nagy öröm. Ha egy olyan víziót most magunk elé képzelünk, hogy Abán nem egy, hanem 10, 20,
30 ilyen farm van, amelyek egész Abát gyakorlatilag ellátják élelmiszerrel, ez egy olyan vízió, egy
olyan jövőkép, amely szerintem mindenkit kell, hogy lelkesítsen. Ez a program nem egyszerűen
csak élelmiszertermelés vagy feldolgozás, a célja az, hogy az önellátást biztosítsa. Csókakő ebben
mutat példát. Szerintem Aba és Aba közössége alkalmas arra, hogy ezt a gondolatot magáénak
érezze, és eljussunk oda 5-10 év múlva, hogy a helyi önellátás létrejön. Számomra is fontos kérdés
az élelmiszer minősége. Nem tudjuk, hogy mennyire nem egészséges élelmiszereket eszünk.
Szinte minden élelmiszerrel van valami probléma, tehát ez nem tartható fönn, ezen változtatni
kell. Ezt pedig nem lehet másképp, csak úgy, ha tudjuk, hogy helyben garantált módon nem
szennyezett élelmiszerek jönnek létre. Ez a pályázat csodák módjára a semmiből néhány nap alatt
született meg, és ebben két ember munkáját ki kell emelni, egy mórahalmi kolléganő nagyon
sokat segített éjjel-nappal, hogy ez a pályázat megszülessen, illetve Borza András, aki a testület,
illetve a hivatal részéről mindent megtett, hogy ezt a pályázatot be tudjuk adni, így a gondolat
pillanatok alatt megtestesült. Ha már a farmról beszélünk, akkor tegyük hozzá, hogy az emberiség
történetében a farm nem egyszerűen arról szól, hogy kukoricát termelek vagy zöldpaprikát. A
farm mindig egy édenkert volt az emberiség képzeletében. Ez a gondolat is benne van a
programban, és nagyon szeretném, ha mindig úgy beszélnénk a farmról, mint egy olyan szellemi,
ha úgy tetszik, spirituális dologról, amely az emberi életet normálissá, elfogadhatóvá, sőt széppé
teszi. Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar agrárgazdálkodás múltjában, visszamenőleg egykét-háromezer évig, rengeteg olyan elem volt és van, amit vissza kéne hozni. Fontos, hogy ez a
program tegye azt is lehetővé, hogy ezeket újra feltárjuk, megismerjük és alkalmazzuk. Tehát ez
az ökofarm, biointenzív farm, új típusú farm beintegrálja magába szakmailag, szellemileg azokat a
hagyományokat, amelyek ezen a földön honosak. Olyan édenkertről beszélünk, amely sokkal
több, mint egy családi és közösségi vállalkozás. Polgármester úr lelkében már egy olyan
farmközpont jelent meg az elmúlt napokban egy erdő közepén, amely valóban az édenkertnek az
előképét jelenti. Ez az egész, bár ősi gondolat, ugyanakkor új gondolkodás. Az új
gondolkodásnak van még egy nagyon fontos eleme, ezt nyugodtan mondjuk ki itt, nem arról szól
egy ilyen ökofarm létesítése, hogy egy, öt, vagy húsz család megpróbál magas profitot termelni a
mezőgazdaság ürügyén. Ez arról szól, hogy a növényt szeretjük, hogy testvérünk, hogy ápoljuk,
vele együttműködünk. Régi szóval ez a szeretetgazdaságnak is mintája, és reménykedem abban,
hogy ebben is tudunk majd sikert felmutatni.
Petró Tibor, a GLM képviselője:
Nagyon fontos, ami most elhangzott, ez egy szeretet alapú farm. A szíve mélyén mindenki tudja,
hogy minden élőlény, így a növények is érzik az embernek a szeretetét. Tehát, ha egy ételt
elkészítesz és a szeretet benne van, akkor az étel jó lesz. Mi sajnos a szeretetet nem mindig
gyakoroljuk. Nem csak egymással szemben, hanem a környezetünkkel, az állatokkal, a
növényekkel szemben sem. Tehát ez egy szeretetfarm, és azért is fontos, hogy megtudjuk
teremteni a lehetőségét annak, hogy ott majd lehetőleg egy-két család autonóm módon,
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életvitelszerűen is élhessen, akik ténylegesen tartják a folyamatos kapcsolatot a növényekkel, és
vendéglátóik lesznek az önkénteseknek, akik külföldről jönnek. Ha az egyetemet végzett fiatalok
mozgalmához a GUF nemzetközi hálózathoz kapcsolódik mondjuk az abai farm, akkor 25-32
éves egyetemi végzettségű fiatalok bejelentkeznek és ellátásért dolgoznak. Ők csak ökofarmokra
mennek. Az általunk elképzelt farm nemcsak egy kert, ahová kimegyünk és dolgozunk, hanem
egy közösségi tér. Ha van egy kis időm, kimegyek és négy órát dolgozom önkéntesként, a
begyűjtött fűszernövényeket közösen földolgozzuk, csinálunk 32 üveg paradicsomsűrítményt. A
cél egy non-profit kft., egy szociális szövetkezet létrehozása, amely biztosítja az emberek
megélhetését. Ha kapcsolódom hozzá, több leszek általa. Megtanulok termelni, tartozok egy
közösséghez, átveszik tőlem a megtermelt fölöslegemet, piacra viszik, bekerül a közétkeztetésbe,
kapok érte pénzt, kapok érte helyi utalványt, amivel akár adót is fizethetek. Tehát ez a program
igazából az emberekről és a szeretetről szól. Sokat lehet erről beszélni, de ezt inkább csinálni
kell. Az alapok tisztázottak, ha ezt megértik az emberek, akkor nagyon-nagyon szépen fog
működni. Nagyon fontos, hogy aki idejön, alázattal jöjjön ide, és nagyon fontos, hogy a közösség
pedig bizalommal fogadja. A program keretében mi és a kollegáink segíteni jövünk, kérem,
fogadják bizalommal a közreműködésünket. Ez egy tanulási folyamat, mi is tanuljuk, és tanulunk
a helyiektől is sokszor, mert néha ellesünk olyan dolgot, megoldást, amelyet be tudunk építeni a
rendszerbe. Tehát nem mi mondunk meg mindent. Abban viszont következetesek leszünk, hogy
az általunk ajánlott művelést be kell tartani, mert különben nem jön az eredmény. Kreativitás, ez a
mai kor üzenete.
Kossa Lajos polgármester:
Nagyon örülök annak, hogy nem egyszerűen egy újfajta mezőgazdasági technológiát kínálunk a
közösségnek, a településnek, hanem sokkal többről van szó. Nem véletlenül kapcsoltam össze a
három napirendi pontot, amely a mai testületi ülésen szerepel. Úgy gondolom, hogy ez a
kezdeményezés, illetve a Mátyás Király Emlékév és az Élet Virága díszkút felállítása Abán,
egyrészt hasonló gyökerekből táplálkoznak, másrészt konkrétan és szimbolikusan is a jövő és a
jelen nagy kihívásaira adott nagyon komoly válaszok. A Mátyás Király Emlékév napirendi pontja
előtt egy filmet fogunk megnézni közösen, amelynek a címe: A remény üzenete. A film pontosan
ugyanerről a szellemiségről szól, amelyről itt hallhattunk. Nagyon örülök annak, hogy ezt a
lehetőséget megkaptuk, és néhány nap alatt az említett kollégáknak, illetve önöknek
köszönhetően a pályázat összeállt, ez részben csoda, részben pedig egyértelműen érződik az,
hogy itt gondolatok találkoznak, és Aba nagyon szeretné ezt a programot. Úgy ítéltem meg
rögtön, már az első beszélgetés során, hogy a közösségünk alkalmas arra, hogy ennek a
programnak mintatelepülése, mintaközössége legyen. Az abai közösséget hosszú évek óta egy
szellemi, lelki megújulás jellemzi. Hol könnyebben megy, hol nehezebben, de egyértelműen
látszik, hogy a közösség egy nagyon komoly lelki és szellemi megújulási folyamaton megy
keresztül, amelynek egyre láthatóbb eredményei vannak. Ha a fizikális szintet nézem, el kell
mondani, hogy egy olyan gazdatársadalom jött létre Abán, amely szintén alkalmas ennek a
programnak a megvalósítására. Vissza kell utalni a ’90-es évek elejére, az akkori kárpótlási és
részaránytulajdonú földek kiadásának idejére, amelynek köszönhetően egy kedvező
birtokszerkezet alakult ki Abán. Ugyanis szerencsére, és nem csak szerencsére volt szükség,
kellett ehhez a helyiek aktivitása, kellett a korrekt segítség hivatalos szintről is, nagyon fontos,
hogy sok középbirtok alakult ki, sok gazdával. Vannak fiatal gazdáink, tehát apáról fiúra
öröklődik ma már a vállalkozás, és bár még csak 20 év távlatában beszélhetünk erről, de
egyértelműen látszik, hogy kialakultak a gazdász családok. És itt térjünk vissza a Kert
Magyarország gondolatához, tehát egyértelműen úgy tűnik, hogy itt Abán a 22 év alatt
visszataláltunk azokhoz a gyökerekhez, amelyek szerintem is nagyon fontosak ennek a
programnak a megvalósításához. Fontos továbbá, hogy nagyon sok kis birtokos is van Abán,
mert ez a program pont arról szól, hogy mérettől függetlenül új gazdálkodási formát tud
biztosítani, amelyben mindenki képességeinek és lelki, szellemi nyitottságának megfelelően tud
részt venni. Mindenki annyit vesz el belőle, amennyit ő jónak gondol. Egy biztos, hogy valaki
minél nagyobb mértékben részesül ebből, illetve részesedik önkéntesen, annál gyorsabban fog
előre jutni, és szerintem annál könnyebb válaszokat fog találni az eljövendő évek kihívásaira.
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Ez több egy egyszerű mezőgazdasági programnál, egyfajta szemléletről, életmódról van szó,
amely a közösséget gazdagíthatja, gyarapíthatja. Bízom abban, hogy egyre több gazdát, illetve
abai embert tudunk partnerként bevonni. Ez a program az abai gazdákat abban is segíteni fogja,
hogy az új földtörvény által nyújtott lehetőségeket minél teljesebb mértékben ki tudják használni.
Örülök annak is, hogy minta lehetünk, hittem eddig is abban, és ezután még inkább, hogy ezek a
példák más közösségek számára is fontosak lehetnek. Az általunk megtapasztalt pozitív dolgokat
mi mindig szerettük átadni szűkebb, tágabb környezetünknek, és bízom abban is, hogy ennek a
programnak is egyre több követője lesz. Nem kell megijednünk az előttünk álló változásoktól,
szerintem ezek a jó válaszok a jelen és a jövő kihívásaira, amelyek nem táplálkoznak másból, mint
az élet alapértékeiből. Ez a program is ilyen alapértékekre épít, természetesen a szeretet
mindennek a magja. Köszönöm ezt a lehetőséget, bízom abban, hogy a pályázat sikeres lesz, és a
jövő év elején el tud indulni a program. Egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sok követője
és partnere lesz az abai gazdák között, és nemcsak gazdák között, hiszen az édenkertet a
kiskertünkben is meg lehet teremteni. Ehhez tudunk példát és mintát adni ezen a pályázaton
keresztül.
Petró Tibor, a GLM képviselője:
400 m2 –en egy 4 tagú családnak a teljes évi élelmiszer szükségletét meg lehet termelni otthon a
kiskertben.
Kossa Lajos polgármester:
Ettől a pályázattól függetlenül egy helyi piac létrehozásán is gondolkodunk, elindítottuk már a
tervezést is. Fontos kiemelni, hogy nemcsak a mezőgazdaság területén jött létre egy nagyon
kedvező birtokstruktúra, hanem a helyi kereskedelemben és a szolgáltatásban működő
vállalkozásokról is hasonlóan pozitívan lehet nyilatkozni. Úgy gondolom, hogy ezt a programot
jól egészíti ki a közétkeztetés átalakítására és a helyi piac létrehozására vonatkozó elképzelésünk.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon jó szívvel vettem, hogy végre próbáljuk a
vidéket felébreszteni. Én jelenleg is családi gazdálkodást folytatok: három fiam és az unokám is
dolgozik már benne. Állattartással is foglalkozunk, amely egy évben 365 napot igényel. Nagyon jó
érzéssel veszi tudomásul az ember, ha a kormánynak nincs is elegendő anyagi forrása mindenre,
amit elképzelünk, de a szándék megvan, hogy igen is akarja, hogy a vidék, a magyar vidék
felébredjen. Ez az anyag is ugyanezt szolgálja. Én szemtanúja vagyok ezeknek nap mint nap.
Nagyon nagy kertes házban lakom, 2400 ölünk van, én még ma is dinnyét ültetek, a zöldségről,
paprikáról nem is beszélve, amit szintén magunk termelünk meg. Szóval ez volna a jövő, de nem
lesz egyszerű feladat az embereket erre rábírni. Én még dolgoztam abban az időszakban, amikor
lóval szállítottunk és nem használtunk kemikáliát. 1945-ben, ’46-ban volt a földosztás, lelkesen
éltünk, mindenki földhöz jutott, szívvel-lélekkel munkáltuk, nemcsak a városok épültek akkor,
hanem a vidék is. 1954-ben látszott, hogy mindez romba fog dőlni, és hiába volt a rendszerváltás
is, egyetlen kormánynak sem volt olyan hozzáállása, mint a jelenleginek, ahogy én látom most. A
vidéket igen is fel kell ébreszteni és visszavinni a gyökerekhez. Mert ez a munka uraim miről szól?
A munkáról, a becsületről, meg arról, hogy spóroljunk.
Petró Tibor, a GLM képviselője:
Tesszük a dolgunkat, de nem is munkának hívnám, mert a munka szó olyan negatív, pedig
örömmel és szeretettel is lehet végezni, és akkor már nem is munka, akkor már ez egy
felszabadulás, ezt kell tehát újra teremteni.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
2 éve a kaposvári egyetemen volt szerencsém azt mondani a tanároknak, hogy arra vigyázzanak,
ha kiviszik a gyerekeket a földekre, akkor májusban vigyék ki, és ha lehet, akkor gyalog menjenek,
ne járművel. Mikor a gabona virágzik, akit az megmételyez, sose felejti el. Föntről szól a pacsirta.
Tudják mi az? Én ezt megtapasztaltam gyermekkoromban, azután a sors elsodort máshová. ’906

ben adódott a lehetőség, a szüleimtől elvett 17 hold földet visszaveszegettük, ebből azóta családi
gazdaság fejlődött. Nagy összefogás van a családban. Mindenki a családi gazdaságban dolgozik.
Szóval én ezt a programot szívvel-lélekkel támogatom, csak ott kell majd nagyon résen lennünk,
hogy ennek olyan szellemiséget adjunk, hogy az emberek ezt átérezzék és higgyenek benne. A
Hangya Szövetkezet is nagyon jó dolog, minden területen ilyen változásokat kívánok a
mezőgazdaságban és a feldolgozó iparban. Az ország ki van semmizve, el van szegényítve, mert
mindent eladtunk, nem beszélve az energiahordozóinkról. Most a küszködés megy, de a
kormányzatnak eltökélt szándéka, hogy felemelje a vidéket. Éljünk ezzel a lehetőséggel, nagyon
rögös utunk lesz, hogy rábírjuk az embereket, mert az elmúlt időszak nemcsak a mezőgazdaságot
rombolta le, hanem lelkileg az emberiséget is. Szóval mindenhol van itt baj, nemcsak a
mezőgazdasággal, az egész emberiségnek gondjai vannak. Valamikor a disznóölésen a harmadik
szomszéd is odajött, nem csinált semmit, csak ránézett a disznóra, boldogan megittak fél deci
pálinkát, azután ment mindenki a dolgára. A szomszéddal, aki ott lakik 14 éve, kétszer sem
beszéltem. Így vagyunk ma a szomszédsággal. A Szakonyi novella is erről szól, városon a
bérházban tűz üt ki, lekerül a társaság a placcra, ott tudja meg mindenki, ki a szomszédja. Sajnos
itt tartunk falun is. Nagyon rögös út lesz, de igenis tenni kell a dolgunkat. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Petró Tibor, a GLM képviselője:
Ez a program közösségépítés is. A termelő iskola egy fenntartható struktúrának az egyik motorja
lesz, ahova jöhet az anyuka a kisgyerekével is, mert van, aki vigyáz rá. Ez egy játék is, egy
együttműködés, egy újszerű dolog, belevisszük a régi tapasztalatok lelkesedését. Aki most
megkeseredett, az mosolyogni fog 1-2 éven belül.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Annyi szép gondolat hangzott el az elmúlt percekben, azt gondolom, hogy nagyon komoly
lehetőség ez számunkra, és örömmel támogatjuk.
Bor József Dezső képviselő:
Én is csatlakoznék az előttem szólókhoz. Úgy érzem, hogy az abai embereknek, az abai
közösségnek ez a mai esti tájékoztató egy nagy ajándék, egy nagy lehetőség, és én bízom benne,
hogy az emberek, a közösség fog is ezzel élni. Köszönjük, hogy minket választottak erre a
projektre.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az Innovatív Kísérleti Foglalkoztatási Program keretében benyújtott „Termelő Iskola
Abán” című pályázati anyagban foglaltakkal, illetve annak megvalósításával, kérem emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

145/2012. (XI. 06.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a
„TÁMOP-1.4.3-12/1 Innovatív Kísérleti Foglalkoztatási Program” azonosító számú
„Termelő Iskola Abán” című pályázat beadását és egyetért annak megvalósításával. A
projekt elszámolható költsége összesen 199.926.000,-Ft. Az igényelt támogatás összesen:
199.926.000,-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerint a Homokhát Euróintegráció Kistérség- és Gazdaság
Fejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződéssel a pályázati
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, valamint a Megújuló Hangya 2010 Szövetkezettel
kötendő stratégiai partnerségi keretmegállapodással és együttműködési megállapodással, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

146/2012. (XI. 06.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TÁMOP1.4.3-12/1 Innovatív Kísérleti Foglalkoztatási Program azonosító számú „Termelő Iskola
Abán” című pályázat kapcsán:
• vállalkozói szerződést köt a Homokhát Eurointegráció Kistérség- és
Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (6782 Mórahalom Millenniumi
sétány 16.) megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésére a mellékelt írásos
előterjesztés szerinti tartalommal 500.000,-Ft +Áfa vállalkozói díjért.
• A Megújuló Hangya-2010 Szövetkezettel (6000 Kecskemét Ceglédi út 2.) a
mellékelt írásos előterjesztés szerinti tartalommal:
• Stratégiai partnerségi keretmegállapodást köt az írásos előterjesztésben
szereplő célkitűzések elérése és feladatok megvalósulása érdekében.
• Együttműködési megállapodást köt a pályázat menedzselésére, melynek
keretében a Képviselő-testület a pályázat támogatása esetén megbízza a
szövetkezetet a marketingeszközök kidolgozásával 1.340.000,-Ft+Áfa, valamint
a piacfelmérés elkészítésével 1.575.000,-Ft +Áfa díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a
stratégiai partnerségi keretmegállapodás és az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Vendégeinknek köszönöm, hogy eljöttek a mai ülésre, bízom benne, hogy jövő év elején
elindíthatjuk a programot Abán.
Kossa Lajos polgármester 5 perc szünetet rendelt el.
2.

Mátyás Király Emlékév Abán 2013. január 24-től 2014. március 29-ig

Kossa Lajos polgármester:
Kérem, tekintsünk meg egy filmet. Az utóbbi időben több ünnepi beszédemben is kiemeltem,
hogy Aba számára 2012 a remény üzenetét hozta el. Hogy mire is gondoltam, ebben a mintegy
20 perces filmben benne van. A Mátyás Király Emlékév kapcsán bízom abban, hogy a filmben
foglaltak szellemiségében fogunk majd élni a remény üzenetével, és megtaláljuk a kihívásokra
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adandó megfelelő válaszokat a közösség számára.
Ezt követően megtekintésre került a Remény üzenete című film.
Kossa Lajos polgármester:
Tehát ahogy több ünnepi beszédemben már kiemeltem, megítélésem szerint Aba számára a 2012es év a remény üzenetét hozta el, illetve augusztus 20-án és az Aba Napok kapcsán föltártam
azokat a szálakat, amelyek Aba történelmi öröksége szempontjából nagyon fontosak. Ezt most
nem kívánom megismételni, az Aba Napok kapcsán a Fejér Megyei Hírlapban is megjelent az a
rövid történeti áttekintés, amelyben a kun, a besenyő illetve a pálos örökség fontosságára hívtam
fel a közösség figyelmét, valamint három kiemelkedő királyunkra, Atilla királyra, Szent István
királyra és Mátyás királyra, akikhez szorosabban is kapcsolódik az abai, bárándi és kajtori
közösség. Mind a besenyők, mind a kunok, mind pedig a pálosok Mátyás király uralkodása idején
élték a virágkorukat. Az is történelmi tény, hogy Mátyás király személyesen is nagyon szorosan
kötődött ezekhez a közösségekhez. Úgy gondolom, hogy olyan időszak előtt áll a közösségünk,
amely részben a remény üzenetét hozta el számunkra, ezt kívánjuk kibontani az elkövetkezendő
időszakban. Nagyon fontos, hogy a múltban gyökerezzen mindaz, amit tervezünk, és úgy
gondolom, hogy ez a szimbolikus pont Mátyás király élete és példája, amely közösségünket,
vállalásainkat erősítheti. Mivel Mátyás királlyá választásának 555. évfordulóját ünnepeljük 2013.
január 24.-én, 2014. március 29.-én pedig megkoronázásának az 550. évfordulóját, ezért éltem
azzal a javaslattal a képviselő-testület felé, hogy Mátyás Király Emlékévvé nyilvánítsuk ezt az
időszakot, és ezen időszak keretében nagyszabású ünnepség és programsorozat megszervezésével
adózzunk a magyarság számára kiemelkedő jelentőségű történelmi személyiség emlékének. Azt
gondolom, ha jól állítjuk össze a programsorozatot, akkor alkalmas lesz arra is, hogy a közösség
számára is kibontsuk ezt a nagyszerű történelmi örökséget, amelynek a birtokában vagyunk. Ez a
történelmi örökség egy olyan jövő felépítéséhez segítheti a közösséget, amely ma még a
többségünk számára beláthatatlan. Az elmúlt 22 év is egyértelműen és egyre nyilvánvalóbban
bizonyítja a közösség számára, hogy egyre felfoghatatlanabb álmokat tudunk megvalósítani, és én
úgy gondolom, hogy a következő 20 év még jelentősebb álmok megvalósítását hozhatja el, és a
Mátyás Király Emlékév megalapozhatja mindezt. Tehát én ezért élek azzal a határozati javaslattal
a képviselő-testület felé, hogy Hunyadi Mátyás királlyá választásának 555. évfordulója és
megkoronázásának 550. évfordulója alkalmából a 2013. január 24. és 2014. március 29. között
megtartandó Mátyás Király Emlékév keretében nagyszabású ünnepség- és programsorozat
megszervezésével adózzunk a magyarság számára kiemelkedő jelentőségű történelmi személyiség
emlékének, és kérjük fel az intézményeket, civil szervezeteket, az egyházakat, az abai
magisztrátust, az utcaközösségeket és a faluközösség valamennyi tagját, hogy javaslatukkal
segítség az ünnepségsorozat összeállítását. Ebben szeretném kérni a képviselő-testület
támogatását.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt képviselő testület, vendégek! Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megtárgyalta a Mátyás Király Emlékévvel kapcsolatos előterjesztést, és egyértelműen javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet képviselője:
Ezzel átléptünk egy újabb Rubikont. A Mátyás Király Emlékév nem egyszerűen emlékezés, nem
egy visszatekintés, ez egy szellemi teremtés. Lábunk alá utcakövek kerülnek. Ez az élet
újraindítása, mindent ebben a szellemben lehet véghezvinni. Emlékeznek rá, hogy a civil
egyetemen megalkottuk Aba kollektív tudatának képviselőjét, akit Abafalvi Abasárának
neveztünk el. Ő egy szimbolikus személy, ha belenézek a lelkébe, ott van benne Mátyás Király,
meg ott van benne a többi hasonlóan nagy magyar szellem. Ha ez a kettő most találkozik, és
netán még az év keretében a kollektív tudatot képesek leszünk egy nagyközségi, vagy immár
városi kollektív meditációval megszólítani és egyensúlyba hozni, akkor nemcsak az lenne ennek
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az értelme, hogy a rossz folyamatok, a bűnözéstől a válásokig megváltoznak, hanem egy új
minőséggel, szeretettel töltődne fel az abai tudat. Tehát a Mátyás Király Emlékév eljuttathat
minket oda, hogy a település tudatában megszülessen az új minőség, és ezzel új útra induljunk.
Rendkívül hálás vagyok ezért a gondolatért. Köszönöm.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Én azt gondolom, hogy Abán a kollektív tudat eddig is eléggé pozitív volt, és én hiszek abban,
hogy ez segített ki minket az elmúlt időszak nehézségeiből. Azt gondolom, hogy ez az emlékév
még sok pozitív dologgal töltheti meg, és nagyon magasra emelheti a közösségünket.
Kossa Lajos polgármester:
Ha más kérdés, észrevétel nincs, a határozati javaslatom a következő: Aba Nagyközség
Képviselő-testülete a 2013. január 24. és 2014. március 29-e közötti időszakot Mátyás Király
Emlékévvé nyilvánítja. Hunyadi Mátyás királlyá választásának 555. évfordulója és
megkoronázásának 550. évfordulója alkalmából a 2013. január 24. és 2014. március 29-e között
megtartandó Mátyás Király Emlékév keretében nagyszabású ünnepség- és programsorozat
megszervezésével kíván adózni a magyarság számára kiemelkedő jelentőségű történelmi
személyiség emlékének. Felkéri az intézményeket, a civil szervezeteket, az egyházakat, az abai
magisztrátust, az utcaközösségeket és a faluközösség valamennyi tagját, hogy javaslataikkal
segítsék az ünnepségsorozat összeállítását.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

147/2012. (XI. 06.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013.
január 24. és 2014. március 29-e közötti időszakot Mátyás Király Emlékévvé nyilvánítja.
Hunyadi Mátyás királlyá választásának 555. évfordulója és megkoronázásának 550.
évfordulója alkalmából a 2013. január 24. és 2014. március 29.e között megtartandó
Mátyás Király Emlékév keretében nagyszabású ünnepség- és programsorozat
megszervezésével kíván adózni a magyarság számára kiemelkedő jelentőségű történelmi
személyiség emlékének.
A Képviselő-testület felkéri az intézményeket, a civil szervezeteket, az egyházakat, az
abai magisztrátust, az utcaközösségeket és a faluközösség valamennyi tagját, hogy
javaslataikkal segítsék az ünnepségsorozat összeállítását.
3.

Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz Díszkút felállítása céljából

Kossa Lajos polgármester:
Janzer Frigyes szobrászművész, akiről közismert, hogy több alkotása is gazdagítja a
településünket, azzal keresett meg a közelmúltban, hogy Budapesten egy régi alkotását, egy
díszkutat, amely a XI. kerületben állt, el kellett bontani, felajánlotta számunkra, hogy ezt a
díszkutat felújítás után felállíthatnánk Abán. Én örömmel fogadtam ezt a felajánlást, menet
közben az elmúlt hetekben pályázatot hirdetett a Nemzeti Kulturális Alap képzőművészeti
alkotások felállítására. Ennek keretében 5 millió Ft-ot lehet elnyerni, a teljes bekerülési költség
maximum 70%-át. Úgy gondolom, hogy a két lehetőség jól kiegészíti egymást, ezért javaslom a
képviselő-testületnek, hogy éljünk ezzel. A díszkút egy virágot ábrázol. Ez az Élet Virága, ezért
gondoltam, hogy méltó és szimbolikus helyen kerül elhelyezésre akkor, ha a Kultúr Közösségi
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Ház előtti területen állítjuk fel. Konkrétan a közösségi ház bejárata és a könyvtár bejárata közötti
területen. Ettől nem messze található a Mag, amely szintén fontos szimbólum a közösségünk
életében. Ez a díszkút, amely az Élet Virágát szimbolizálja, úgy gondolom, hogy önmagán szintén
túlmutató jelentőséggel és jelentéssel bír a közösségünk számára. Statikus tervezővel, építész
tervezővel és vizes tervezővel a területet megvizsgáltattuk, mindenki egyetértett abban, hogy a
hely alkalmas a díszkút elhelyezésére. Hozzá szeretném tenni, hogy a jövő évben fel fogjuk újítani
a Kultúr Közösségi Házat, és a területnek a teljes újragondolása is megtörténik a díszkút
elhelyezésével. Tehát ilyen szempontból is mind szimbolikusan, mind pedig fizikális értelemben
megfog újulni a Kultúr Közösségi Ház előtti terület. Természetesen növényzet és ülőpadok
tekintetében is újra fogjuk gondolni a teljes területet. A képviselő-testülettől azt szeretném kérni,
hogy egyrészt a tervezési költségeket vállaljuk, amelyek a szobor elhelyezésével kapcsolatos
statikus, vizes és a kertészeti tervek elkészítésére vonatkoznak. Emellett a pályázatban azt kell
vállalnunk, hogy az összköltségvetésből, amely 8 millió Ft, 3 millió Ft önrészt biztosítunk a
megvalósításhoz. Illetve nyilatkoznunk kell arról, hogy a terület az önkormányzat tulajdonát
képezi, és garantáljuk azt, hogy a műalkotás szükségszerű karbantartását, ápolását el fogjuk
végezni. Ehhez kérem a képviselő-testület támogatását. Úgy gondolom, hogy ennek a díszkútnak
az elkészítése és felavatása a Mátyás Király Emlékévnek egy fontos ünnepi pillanata lehet, annál is
inkább, mivel a Visegrádi Várban is található egy díszkút, amely a magyar történelmi építészeti
örökségnek fontos része, amellyel sok szempontból hasonlóságot mutat a felállítandó díszkút, így
fontos jelzéseket küldhet a közösség számára is.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság ülésén semmiféle ellenvetés nem volt a kút megépítésével kapcsolatban,
annak ellenére, hogy 3 millió Ft-ot kell ráfordítani. Egyetértettünk abban, hogy egy olyan díszkút
jön létre, amely hosszú időre meghatározza Aba arculatát. A helyét a bizottság jónak találja, én
úgy gondolom, az utókornak is jelzi majd, hogy ebben az időben az emberek így gondolkodtak.
A bizottság támogatja a díszkút felállítását.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága nagyon jónak találja, hogy egy újabb szép
köztéri szoborral gyarapodik községünk. Kis vita alakult ki arról, hogy a Szent István Király téren
vagy a Kultúr előtt lesz -e megfelelő helyen. Polgármester úr pontosítása után a bizottság is úgy
ítéli meg, hogy méltó helyen lesz a Kultúr előtt a díszkút, amely községünknek egy ékessége lesz,
és az ide látogatók láthatják, hogy az abai emberek nem csak a jövővel, hanem a múlttal is
foglalkoznak és a jelennek is élnek. Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága
támogatja a díszkút Kultúr Közösségi Ház előtti térre történő elhelyezését.
Kossa Lajos polgármester:
Ha nincs más kérdés, észrevétel, a határozati javaslatom a következő: Aba Nagyközség
Képviselő-testülete egyetért Janzer Frigyes Élet Virága Díszkútjának felállításával a Kultúr
Közösségi Ház előtti területen. Vállalja a költségvetéséből a mű felállításával kapcsolatos tervezési
költségek fedezetének, valamint az előterjesztésben szereplő munkálatok elvégzéséhez szükséges
8 millió Ft biztosítását. Ebből 5 millió Ft-ra pályázik a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és 3 millió
Ft-ot pedig a költségvetése terhére önrészként biztosít. Nyilatkozik továbbá a képviselő-testület
arról, hogy a terület, amelyen az alkotás felállításra kerül, az önkormányzat tulajdonát képezi, és
garantálja a műalkotás szükség szerinti karbantartását, fenntartását, ápolását. Aki ezzel egyetért,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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148/2012. (XI. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságához, a Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati
felhívására pályázatot kíván benyújtani az abai 402/1 helyrajzi számú ingatlanon Élet
Virága Díszkút műalkotás elhelyezésére.
A pályázat összköltsége 8.000.000,-Ft, melyből 5.000.000,-Ft pályázati támogatás és
3.000.000,-Ft önerő.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Janzer
Frigyes szobrászművész Díszkút műalkotásának fenntartását, valamint szükség szerinti
karbantartását, ápolását a továbbiakban biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
4.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Szeretném kérni a képviselő testületet, hogy az Emergency Service Kft.-vel az előterjesztésnek
megfelelő megállapodást kössük meg. Az Emergency Service Kft. látja el a kistérségi központi
orvosi ügyeletet. Az elmúlt években 2011. augusztusát megelőzően összességében 2.793.723.Ft
tartozást halmozott fel az önkormányzatunk a céggel szemben. Az idei év márciusától november
hónapig a cégnek fizetett díj alapdíjból és kiegészítő díjból állt, 418.120 Ft alapdíjat fizettünk és
214.300 Ft kiegészítő díjat havonta. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a megállapodást,
úgy az Emergency Service Kft. a kiegészítő díjat, amely összességében 1.928.700. Ft-ot tesz ki,
elismeri a tartozások kiegyenlítéseként, illetve eltekint a kamat és egyéb követeléstől, mi arra
vállalnánk kötelezettséget, hogy a megállapodás aláírását követően a 865.023 Ft fennálló
tartozásunkat 15 napon belül átutaljuk a cég számlájára. Amennyiben ez megtörténik, a cég ezen
összeg tekintetében is eltekint a kamat és egyéb követelésektől. Ehhez szeretném kérni a
képviselő-testület támogatását. Úgy gondolom, hogy ez az önkormányzatunk számára is
megfelelő megoldás, másrészt pedig, mivel közelednek a téli hónapok és a Zöld Házban ilyenkor
jelentősen megemelkednek a rezsi költségek, így a cég számára is komoly segítséget jelent, ha
ezen tartozásunkat egy összegben megfizetjük. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki az Emergency Service Kft.-vel kötendő megállapodással egyetért az
előterjesztésnek megfelelően, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

149/2012. (XI. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az írásos
előterjesztésnek megfelelően megállapodást köt az Emergency Service Kft.-vel (1138
Budapest, Árva u. 22.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és az
12

abban foglaltak teljesítésére.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A másik szerződéstervezetet az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft juttatta el számunkra.
Ennek a lényege a következő: amennyiben a cég tájékoztatóját elhelyezzük az önkormányzat
honlapján és a céggel bárki interneten írásos alapon biztosítási szerződést köt, a szerződéskötési
jutalék 20%-át az önkormányzat által meghatározott egyesületi támogatásokra fordítják. Úgy
gondolom, hogy ez semmiféle kockázatot nem jelent számunkra, tehát kérem a képviselőtestületet, hogy ezt a keretszerződést kössük meg, tegyük lehetővé, hogy a cég a tájékoztatóját a
honlapunkra feltegye, és mindenki szabadon eldöntheti, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel vagy
nem. Van-e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a
szerződéstervezettel az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

150/2012. (XI. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az írásos
előterjesztésnek megfelelően szerződést köt az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kftvel (1102 Budapest, Szent László tér 20.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a közelmúltban jelentette
be, hogy a kormány a helyi önkormányzatok adósság konszolidációjára készül, és ezen
alkalomból azt is bejelentette, hogy az 5000 fő alatti települések adóságállományát 100 %-ban át
kívánják vállalni. Információink szerint a kormány a holnapi ülésén fogja az ezzel kapcsolatos
előterjesztést megtárgyalni, és reményeink szerint jóváhagyni. Természetesen a konkrétumok
ismeretében a következő testületi ülésen részletes tájékoztatást fogunk arról adni, hogy ez
településünket pontosan hogyan fogja érinteni. Településünkön az elmúlt időszakban nagyon sok
betörés, rongálás történt. Rendőrkapitány úrral egyeztettem nemrégiben, és kértem a rendőrség
szakmai segítségét egy közterületfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozóan. Mivel
önkormányzatunk jelenleg rendelkezik szabad forrásokkal, ezért úgy gondolom, nagyon fontos
az, hogy minél előbb kiépítsük a kamerarendszert a településen. Bízom abban, hogy ez megfelelő
visszatartó erőt fog jelenteni, természetesen más megoldásokat is kell keresnünk, de most ez lehet
a legcélravezetőbb. Szeretném a közösség számára jelezni, hogy az önkormányzat mindent meg
kíván tenni annak érdekében, hogy ezek a bűncselekmények visszaszoruljanak a jövőben.
Lehetősége nyílt az önkormányzatnak pályázatot benyújtani a Belügyminisztériumhoz önerő
támogatás elnyerése céljából. Az Aba Sámuel Általános Iskola és a Kultúr Közösségi Ház
épületenergetikai felújítására KEOP-os pályázatot nyertünk, a pályázatot az Aba Sámuel
Általános Iskolára vonatkozó részre tudjuk benyújtani, ennek az összege 8.934.949,-Ft. Kérem a
képviselő-testületet, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Aki a határozati javaslattal az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

151/2012. (XI. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminiszter 6/2012.
(III.1.) BM. Rendelete az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló rendelete alapján
pályázat benyújtását határozza el.
A projekt alapadatai a következőek:
a) a pályázó megnevezése: Aba Nagyközség Önkormányzata
b) a képviselő-testület határozatának száma: 151/2012. (XI. 06.) számú határozat
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezése: Aba Sámuel Általános Iskola és a Kultúrház épületenergetikai
felújításának Aba Sámuel Általános Iskolára vonatkozó része (KEOP-4.9.0/11-2011-0106
kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat )
cb) összköltsége: 148.915.826 Forint
cc) pénzügyi ütemezése és
cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése
Források megnevezése
1. EU Alapokból igényelt
forrás összege
2. A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás keretében biztosított összeg
3. A Pályázó összes saját
forrása (3.1.+3.2.)
3.1. A Pályázó által
költségvetésének terhére
vállalt saját forrás összege
3.2. Hitel
4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.)
4.1. Lakossági hozzájárulás
4.2. Egyéb magánforrás
4.3. Egyéb szervezetek támogatása
5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.)
Az EU Önerõ Alapból
igényelhetõ támogatás
maximális összege:
A Pályázó által igényelt

2012. év

2013. év

2014. év 2015. év

2016.
év

Összesen:
(forint)
126.578.45
2

39.239.320

87.339.132

6.924.586

15.412.788

22.337.374

6.924.586

15.412.788

22.337.374

0

0

0

46.163.906

102.751.92
0

148.915.826

2.769.834

6.165.115

8.934.949
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EU Önerõ Alap támogatás
összege:
d) a saját forrás biztosításának módja: önkormányzat költségvetésének terhére az önkor mányzati költségvetési rendelet szerint.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a „KEOP-4.9.0/11-2011-0106 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét Aba Sámuel Általános Iskolára eső
részét 22.337.374,- Ft azaz huszonkettőmillió-háromszázharminchétezer-háromszázhetvennégy forintot az önkormányzat és intézményei 2012. évi válságköltségvetéséről szóló
1/2012. (II.14.) önkormányzati rendeletében a tartalék terhére elkülöníti, biztosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a jelen
határozat végrehajtásával összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kossa Lajos polgármester

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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