Iktatószám: 568-4/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2013. november 14. napján 16.30-kor
tartott nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde
Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat,
kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, valamennyi
képviselő jelen van. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően
szeretnék javaslatot tenni.

Napirendi Pontok:
1. Aba és Ipsala közötti Testvérvárosi Szerződés jóváhagyása.
2. A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra
vonatkozó Ellátási Szerződés jóváhagyása.
3. Különcélú
menetrendszerinti
autóbusz
szolgáltatási
szerződés
jóváhagyása
4. A szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló
önkormányzati rendelet jóváhagyása.
5. A Radar Könyvvizsgálói Kft. megbízása az önkormányzat 2013. évi
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatával.
6. Az adósságrendezési eljárás Egyezségi Megállapodásában vállalt
ingatlanértékesítés III. üteme pályázati felhívásának jóváhagyása.
7. Döntés a központi bérfejlesztésben nem részesült önkormányzati
dolgozók számára biztosítandó külön juttatás formájáról és mértékről.
8. Döntés támogatás-megelőlegező hitel felvételéről
9. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Mátyás király szobor
elkészítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása
10. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
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1.

Aba és Ipsala közötti Testvérvárosi Szerződés jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
Aba képviselő-testülete évekkel ezelőtt elhatározta, hogy szeretne török
testvértelepülési kapcsolatot kialakítani, és most egy nagyon fontos határkőhöz
érkeztünk. Már korábban döntöttünk arról, hogy Ipsala városával szeretnénk
szorosabb kapcsolatot kialakítani, amely a másik fél oldaláról is hasonló szándékkal
találkozott. Tavaly októberében járt nálunk Ipsala város polgármestere és néhány
képviselőtársa. Nagyon pozitív benyomásokkal tértek haza, és most eljött a pillanat,
amikor reményeink szerint, amennyiben ma a képviselő-testület is jóváhagyja az
Ipsala város önkormányzata által megküldött testvérvárosi szerződést, jövő héten,
november 20-án Ipsalában aláírásra kerül ünnepélyes keretek között a két város
közötti testvérvárosi szerződés. Egy abai delegáció meghívást kapott Ipsalába, ahol
november 20-án a Szabadság ünnepét tartják. Ez egy nagyon jelentős helyi ünnep,
91. alakalommal tartják meg, és testvértelepülésünk képviselő-testülete,
polgármestere kezdeményezte, hogy szeretnék, ha ezen alkalomból a megállapodás
aláírásra kerülne. A szerződés szövegét képviselőtársaim megkapták, hasonló az
eddig megkötött testvértelepülési szerződésekhez. A szerződésből az együttműködés
területeit szeretném kiemelni, amelyekre javaslatot tettek török partnereink. Ezek a
társadalmi, gazdasági fejlesztés, környezetvédelem-, fejlesztés és menedzsment,
turizmus, kulturális csereprogramok, két város közötti kulturális párbeszéd erősítése,
helyi szinten kiépített intézményesített összefogás. Ebből is jól látszik, hogy
partnereink is nagyon széleskörű együttműködést szeretnének kialakítani.
Természetesen ennek a kiteljesítése, tartalommal való megtöltése hosszú éveket fog
igénybe venni, tekintettel a nem kis távolságra, amely 1300 km. Az útviszonyokat
tekintve az utazás több mint egy napig tart, de én bízom abban, hogy ez a távolság
nem lesz akadálya annak, hogy ez a testvérvárosi szerződés is, Aba eddigi
testvértelepülési kapcsolataihoz hasonlóan nagyon sok eredménnyel és élményekkel
gazdagítsa az abaiakat. Most, első alkalommal történő utazásunk során is egy kisebb
delegációval fogunk menni. A hivatalos képviselőkön kívül művészetis tanulókból
összeállított csoporttal fogunk utazni, akik reményeink szerint fellépésükkel,
énekükkel, táncukkal, zenéjükkel emelni fogják az ünnepi alkalom fényét. Ennek
tükrében kérem képviselőtársaimat, hogy a testvértelepülési szerződést hagyjuk jóvá,
és a képviselő-testület hatalmazzon fel arra, hogy november 20-án ünnepélyes
keretek között a szerződést aláírjam Ipsalában. A szerződést az Ifjúsági, Sport és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága is tárgyalta. Átadom a szót Kasó László elnök
úrnak.
Kasó László, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk megtárgyalta a
testvérvárosi szerződés tervezetét. Korábban, mikor először felmerült a testvérvárosi
kezdeményezés, a bizottság már akkor is egyhangúlag támogatta ezt az elképzelést.
Most, ahogy az előbb hallottuk, sor kerül a szerződés aláírására. A Bizottság
egyhangúlag támogatja a szerződés aláírását és a képviselő- testületnek is ezt
javasolja.
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Kossa Lajos polgármester:
Kinek van kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztésnek
megfelelően az Ipsala és Aba városok között kötendő testvérvárosi szerződéssel és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
73/2013. (XI.14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésben
szereplő tartalommal jóváhagyja az Ipsala és Aba városok közötti Testvérvárosi
Szerződést.
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kossa Lajos
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. november 20.
Felelős: Kossa Lajos polgármester

2.

A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra
vonatkozó Ellátási Szerződés jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt átadnám a szót jegyző úrnak, röviden annyit szeretnék tájékoztatásképpen
elmondani, hogy a jogszabályi változások teszik szükségessé a szerződés
megkötését a „Jobb Otthon” Alapítvánnyal. Ennek a lényege az, hogy ez idáig vagyis
június 30.-ig a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül kapták a térség
települései azt a normatívát, amely alapján a „Jobb Otthon” Alapítvány látta el a
szociális feladatokat. A jogszabályi változás tette szükségessé, hogy július 1. hatállyal
minden önkormányzat külön-külön kössön szerződést az alapítvánnyal. Tartalmában
nem változik, az eddig ellátott feladatokat fogja továbbra is a „Jobb Otthon” Alapítvány
az eddigi formában ellátni, illetve ami fontos, hogy az anyagi ellenszolgáltatás pedig
az államtól kapott normatívában merül ki. Tehát ez a megállapodás lényege. Én ennek
tükrében kérem a képviselő- testületet, hogy hagyja jóvá a szerződést. Jegyző úr
kívánja kiegészíteni az elhangzottakat?
Nagy András Botond jegyző:
Köszönöm, nem, mivel polgármester úr pontosan elmondott mindent.
Kossa Lajos polgármester:
Először a Pénzügyi Bizottság elnökének adom meg a szót, azt követően pedig a
Szociális Bizottság elnökének.
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Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr, Képviselőtársaim! A Pénzügyi Bizottság is
megtárgyalta az előterjesztést. Egy nagyon egyszerű dologról van szó. Jogszabály
szerint változik a szociális ellátás finanszírozása, de ugyanúgy a „Jobb Otthon”
Alapítvány fogja végezni, csak az egyes önkormányzatokkal kell szerződést kötni,
nem a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulással. Kérem, hogy a testület fogadja el az
előterjesztést.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt képviselők! A Szociális Bizottság is megtárgyalta az
ellátási szerződést, és elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy reményeink szerint nemcsak, hogy
nem fog változni az ellátás minősége, hanem ellenkezőleg, jobbá fog válni. Nem
ennek az ellátási szerződésnek köszönhetően, mert itt ugyanannyi anyagi forrás van,
mint ami eddig volt, de képviselőtársaim előtt is ismert, hogy egy sikeres pályázatnak
köszönhetően Aba, Sárosd és Seregélyes önkormányzata a „Jobb Otthon” Alapítvány
szakmai támogatásával európai uniós támogatást nyert, egy mintaértékű modell
megvalósítására a szociális ellátás területén. A pozitív döntést követően megkötésre
került a támogatási szerződés is, jelenleg a támogatási előleg lehívása van
folyamatban. Tehát reményeim szerint a „Jobb Otthon” Alapítvány által ellátott
szociális feladatok területén ennek az európai uniós támogatásnak köszönhetően
nemcsak Abán, hanem a térségben is további pozitív fejlemények várhatók. Aki az
ellátási szerződés megkötésével az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
74/2013. (XI.14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztés
szerint jóváhagyja a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokra vonatkozó Ellátási Szerződést a „Jobb Otthon” Egészségügyi
Szolgáltatásért Alapítvánnyal.

3.

Különcélú
menetrendszerinti
jóváhagyása

autóbusz

szolgáltatási

szerződés

Nagy András Botond, jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A B. A. Busz Voyager Kft. kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. Ez a Kft. látta el eddig az iskolás gyermekek különcélú menetrend
szerinti autóbusszal történő szállítását. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
finanszírozza a továbbiakban az iskolás gyermekek buszoztatását, viszont az óvodai
gyermekek utaztatása továbbra is az önkormányzat hatáskörébe, felellőségébe
tartozik. Ehhez kér támogatást a Kft. A támogatás összege havi 260.000.-Ft., amely
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összeg magában foglalja az óvodás gyermekek és kísérőiknek a szállítását, továbbá a
mellékelt előterjesztés 4. pontjában a lovas oktatásban résztvevő iskolai gyermekek
szállítását is a lovarda és az oktatási intézmény között. A szerződés határozott ideig,
2014.05.31.-ig szól. Ennyi időre szeretné a támogatást a cég. Kérem, hogy támogassa
az önkormányzat a kérelmüket.
Kossa Lajos polgármester:
Annyival szeretném kiegészíteni a jegyző úr által elmondottakat, hogy az előző
tanévben Aba Önkormányzata több mint 500.000.-Ft-al támogatta havonta a céget az
iskolás és óvodás gyermekek szállításáért. Ez is egy pozitív fejlemény számunkra,
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskolás gyermekek utaztatási
költségét vállalta, tehát ennyivel kevesebb az összeg. A kettő közötti különbözet az,
amit a cég a biztonságos működéshez igényel ezen feladat ellátásáért. Sikerült
elérnünk azt, hogy ennek a támogatásnak a fejében a cég vállalta azt is, hogy
lovasoktatás - amely havi 16 alkalommal történik az általános iskolás gyermekek
esetében – helyszínére, a 63-as út melletti lovardához elszállítja a gyermekeket. Ez is
benne foglaltatik a szerződésben, ennek tükrében kérném a képviselő-testületet, hogy
támogassa a szerződés megkötését. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
megadom a szót Mercsek György elnök úrnak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és egyetért a szerződés megkötésével. Az
óvodai utaztatás költségeit az önkormányzatnak kell vállalni, pluszban a
lovasoktatással kapcsolatos szállítást is, amely most egy komoly kezdeményezés nem
csak nálunk, hanem az egész országban.
Kasó László képviselő:
A jegyző úr tájékoztatása szerint május 31.-ig szól a szerződés, a tanév viszont tovább
tart, ebben az időszakban hogyan oldjuk meg az utaztatást?
Kossa Lajos polgármester:
A céggel kötött szerződésünk hatálya május 31-én jár le. Tehát május 31-ig meg kell
újra közbeszereztetnünk a szolgáltatást. Természetesen, aki május 31. után fogja a
szolgáltatást végezni, azzal ugyanígy fogunk tárgyalni.
Bor József Dezső képviselő:
Tisztelt Képviselő-testület! Valóban, ahogy a polgármester úr is mondta, ez a
szerződés biztosítani fogja, hogy minden abai általános iskolás több alkalommal a 63as főút mellett lévő lovardában részt vegyen lovasoktatáson. Ez azt jelenti a
gyakorlatban, hogy délután 2 órás keretben 1-1 osztály több alkalommal is
megismerkedik a lóval, a lovaglással. Ez egy új lehetőség.
Kossa Lajos polgármester:
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez egy kiemelt kormányzati program jelenleg, és én
biztos vagyok abban, hogy azok az energiák és anyagiak, amit most ebbe fektetünk,
bőségesen megfognak térülni, mert a lovasoktatásra is lesz állami támogatás. Nem
titkolt célunk az, hogy ezen a területen is az abai oktatás-nevelés példát és mintát
tudjon mutatni.

5

Varga Istvánné képviselő:
Talán csak egy mondat erejéig, nagyon sokan kimutatták már azt, hogy milyen
jótékony és gyógyító hatása van a lovaglásnak.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm, más kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki a különcélú
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatási szerződés megkötésével az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.

75/2013. (XI.14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztés
szerint szerződést köt a B.A. Busz Voyager Kft.-vel a különcélú
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

4.

A szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló
önkormányzati rendelet jóváhagyása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az idei évben is benyújtotta az önkormányzat a pályázatát,
a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó BM rendelet alapján. Az igényelt 240 erdei
köbméter tűzifa helyett, 83 erdei köbméter tűzifára nyertünk támogatást. Ez a tavalyi
támogatáshoz képest több mint két és félszeres támogatási mérték. Ebből adódóan
több rászorulónak és több mennyiségű fát van lehetősége szétosztani az
önkormányzat Szociális Bizottságának. A mellékelt rendelettervezet tartalmazza a
feltételeket, ezek a tavalyi támogatáshoz hasonlóak, az elbírálás menete ugyanaz. A
Szociális Bizottsághoz lehet benyújtani a kérelmeket, majd a bizottság eldönti, hogy ki
érdemes a támogatásra. Egy kérelmező esetében egy erdei köbméter tűzifa kerülne
kiosztásra. Ennek a költsége, tehát a tűzifának a díja, 12.000 Ft+áfa/ erdei köbméter
esetben állami támogatás, az önkormányzat ehhez 2.000 Ft+Áfa/ erdei köbméter
önrészt kell, hogy biztosítson, valamint a tűzifa szállításából eredő költségeket is állnia
kell az önkormányzatnak. Ez ugyanaz a metódus, ahogy a tavalyi évben volt. A tűzifát
csak az arra meghatározott erdőgazdálkodótól lehet megrendelni, mi a Vadex
Mezőföldi Zrt.-től rendeltük meg a tűzifát, ugyanúgy mint a tavalyi évben is. Ha a
rendelet elfogadásra kerül a mai napon és sikerül a fát is leszállítani időben, akkor
még karácsony előtt ki lehet osztani a rászorulók részére a tűzifát. Kérem a tisztelt
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képviselő-testületet,
szíveskedjenek.

hogy

a

rendelet-tervezetet

megvitatni

és

azt

elfogadni

Kossa Lajos polgármester:
A Szociális Bizottság elnökének adom meg a szót.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! A Szociális Bizottság nagy örömmel
vette, hogy ismételten pályázott az önkormányzat és a rászorulóknak tud karácsony
előtt tűzifát biztosítani. A rendeletet megtárgyaltuk és elfogadásra javasoltuk. Annyival
egészíteném ki, hogy a polgármesteri hivatalban kell benyújtani ezeket a kérelmeket.
Kossa Lajos polgármester:
Pénzügyi Bizottság elnökének adom meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! A pénzügyi bizottság is megtárgyalta, valóban ez egy
komoly segítség azoknak a családoknak, akik rá vannak szorulva és jó hír az is, hogy
még egyszer annyi famennyiséget fognak kapni, mint tavaly, és sokkal többen tudnak
ebben részt venni, akik majd megfelelnek a követelménynek. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a szociálisan rászorulók
részére nyújtandó tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelettel az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta.
ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
a szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa támogatásról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

5.

A Radar Könyvvizsgálói Kft. megbízása az önkormányzat 2013. évi
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatával

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A Radar Könyvvizsgálói Kft. végezte az elmúlt években az
önkormányzat egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatát. 2013. évtől
kezdődően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény nem írja elő a
könyvvizsgálati kötelezettséget az önkormányzatoknál, viszont a cég vállalja ennek az
elkészítését. Én is fontosnak tartom azt, hogy a beszámolót vizsgálja felül egy
független könyvvizsgálói szervezet. Ezért kérem, hogy támogassa a testület e
megbízást.
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Kossa Lajos polgármester:
Jómagam polgármesterként is fontosnak tartom, hogy továbbra is független
könyvvizsgáló cég minden évben a beszámolónkat és az egész éves gazdálkodási,
pénzügyi tevékenységünket ellenőrizze. Tehát én is amellett érvelnék, hogy bár
megszűnt a törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, de saját magunk és a
közösség érdekében továbbra is javaslom, hogy éljünk ezzel az eszközzel. A
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elnök úrnak adom át a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottsági ülésen ugyanez volt az álláspontom nekem is. A testület
megnyugvása érdekében igen is rendeljük meg ezt a vizsgálatot, mert pénzügyi
helyzetünkről egy hivatalos záradékot fognak adni, ami megnyugvás a testületnek is,
meg a település lakosságának is. Ezt a pénzt szánjuk rá, ez a bizottság véleménye.
Javasoljuk a cég megbízását.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a Radar Kft.
megbízására vonatkozó határozattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta.
76/2013. (XI.14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a RADAR
Könyvvizsgálói Kft-t Aba Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatával. A Képviselő-testület a megbízási díjat az
előzetes árajánlat szerint 300.000,-Ft + ÁFA összegben fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester Nagy András Botond jegyző
Határidő: döntést követően azonnal

6.

Az adósság rendezési eljárás Egyezségi Megállapodásában vállalt
ingatlanértékesítés III. üteme pályázati felhívásának jóváhagyása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat képviselői előtt az előterjesztésben az
ingatlanok eladásának III. ütemének felhívása található. A II. körben sikeresen lezárult
az ingatlanok értékesítése. A befolyt bevételt szétosztottuk arányosan az egyezségi
megállapodásban foglaltak szerint a hitelezőink között. Megyünk előre, ez a következő
ütem, amit az egyezségi megállapodásban vállaltunk, a felhívásban értelemszerűen a
maradék ingatlanok szerepelnek, amelyeket a korábbiakban nem sikerült
értékesítenünk. A pályázat beadásának határideje 2014.01.15. Két hónap fog majd
rendelkezésre állni a pályázati felhívás megjelenésétől. Reméljük, hogy minél több
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ingatlant sikerül értékesítésre bocsátanunk, és így teljesítenünk azt, amit az egyezségi
megállapodásban vállaltunk. Kérem, hogy a képviselő-testület a pályázati felhívást
fogadja el.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az ingatlanok
értékesítésére vonatkozó pályázati felhívással egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
77/2013. (XI.14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja az adósságrendezés végrehajtásának III. ütemében az
ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás tartalmát.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati felhívásnak a Fejér Megyei
Hírlapban,
valamint
Aba
Város
Önkormányzata
honlapján
történő
megjelentetésére.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: döntést követően azonnal

7.

Döntés a központi bérfejlesztésben nem részesült önkormányzati
dolgozók számára biztosítandó külön juttatás formájáról és mértékről

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim előtt ismert, hogy a helyi iskolákban dolgozó pedagógusok, akik már
az állam alkalmazottai, szeptember 1-jétől központi bérfejlesztésben részesültek.
Ugyanez igaz az önkormányzat fenntartásában működő óvodapedagógusokra is. Az
óvodapedagógusok, óvónők esetében az önkormányzatnak kellett a kötelező
bérfejlesztést végrehajtania, ehhez a forrást megkaptuk az Államkincstáron keresztül,
és az a helyzet állt elő, hogy azon önkormányzati dolgozók, akik az iskolában,
óvodában ill. a közigazgatásban dolgoznak, semmiféle bérfejlesztésben nem
részesültek, ezért arra szeretnénk javaslatot tenni a képviselő-testület számára, hogy
ezen dolgozók esetében is biztosítsunk különjuttatást. Lehetőség van Erzsébet
ajándékutalvány formájában biztosítani ezt a különjuttatást, amely összességében
háromszor 9800.-Ft-ot tesz ki dolgozónként. Ez a legköltséghatékonyabb módja ezen
dolgozók esetében a munka elismerésének. Kérem a képviselő-testületet, tegye
lehetővé hogy az önkormányzatnál dolgozó összesen 46 személy összességében
személyenként 29.400.-Ft juttatásban részesüljön, amely összességében 2.081.303.Ft-tal terheli meg az önkormányzat költségvetését.
Székesfehérváron hasonló döntést hozott a közgyűlés. Természetesen nem emiatt
javasoljuk, hanem amiatt, hogy az a feszültség, amely jogosan van meg az egyes
intézményekben, ezáltal nyugvó pontra kerüljön, továbbá úgy gondolom, hogy ezen
juttatással a dolgozók felé a képviselő-testület olyan gesztust gyakorol, amely
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reményeink szerint az elvégzett munkában többszörösen meg fog térülni. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elnök úrnak adom meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság egyetért a javaslattal.
Varga Istvánné képviselő:
Tisztelt Képviselő-testület! Én annyival szeretném kiegészíteni, hogy gyakorlatilag ez
az ajándékutalvány, ami jutalomként is felfogható, többszörösen meg fog térülni a
munkában. Mint intézményvezető köszönettel veszem valamennyi technikai dolgozó
nevében.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen, ha más kérdés, észrevétel nincs, aki az önkormányzati dolgozók
külön juttatására vonatkozó határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
78/2013. (XI.14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 29.400 Ft/fő mértékű
külön juttatás biztosításáról az önkormányzat oktatási-nevelési intézményeiben
foglalkoztatott technikai, az Abai Polgármesteri Hivatal és a Kultúr Közösségi
Ház és Tanka János Városi Könyvtár valamennyi munkavállalója részére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

8.

Döntés támogatás-megelőlegező hitel felvételéről

Kossa Lajos polgármester:
A kerékpárút hálózat fejlesztésre vonatkozó beruházásunk már a tavasz folyamán
lezárult, viszont a támogatás lehívása most jutott abba a szakaszba, hogy talán
biztonsággal mondhatjuk, hogy minden rendben van és az Európai Uniós támogatást
a beruházás kapcsán mind a kivitelezők mind pedig az önkormányzat meg fogja kapni.
A fordított áfa fizetés miatt a beruházás áfa költségét az önkormányzatnak kell
befizetnie az adóhatóság felé. Ahhoz, hogy a támogatást le tudjuk hívni, az
önkormányzatnak be kell fizetnie az áfát, ezért van szükség támogatás-megelőlegező
hitelre, amelyre vonatkozóan a Duna Takarék Banktól indikatív ajánlatot kaptunk. A
lényege az, hogy ha képviselő-testület jóváhagyja a mai ülésen a támogatás
megelőlegező hitel felvételére vonatkozó döntést és a bank által előírt feltételeket
teljesíteni tudjuk, amelyeket már előkészítettünk, akkor nincs akadálya, hogy ezt a
hitelt megkapjuk, befizessük az adóhatóság felé az áfát, ezt követően támogatás
formájában ezt vissza fogjuk kapni. Reményeink szerint nem hosszú időszakról van
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szó, amíg ezt a hitelt igénybe kell venni. Ez azért is fontos, mert akkor, amikor a
beruházás lezárult, mi kértük az áfa befizetésére vonatkozó haladékot, erre meg is
kaptuk a 6 hónapi haladékot, de a támogatás elszámolása ill. a folyósítás oly
mértékben elhúzódott, hogy a 6 hónap már lejárt, tehát sürgőssé vált, hogy az áfát
befizessük az adóhatóság felé. A támogatás-megelőlegező hitel felvételének
jogszabályi akadálya nincs, ugyanis a stabilitási törvény ide vonatkozó szabályai
szerinti támogatás előfinanszírozására biztosított hitel esetében nem kell kormányzati
engedélyt kérni a képviselő-testületnek. Kérem, hogy a határozati javaslatot a
30.191.162.-Ft támogatás-megelőlegező hitel felvételéről az előterjesztésnek
megfelelően hagyja jóvá a testület. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elnök úrnak adom meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Mindegyikőnk előtt tudott, hogy a kerékpárút beruházás már régen befejeződött, és azt
is tudjuk, hogy a pályázat elszámolása nem egyszerű. Mire az utolsó elszámolás
kifizetésére is sor kerül, nagyon sok jogszabálynak meg kell felelni. Egy pénzügyi
áthidalásról van szó, ezért elfogadásra javasoljuk.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e kérdése, észrevétele valakinek? Amennyiben nincs, mivel hitel felvételéről
döntünk, a szervezeti és működési szabályzat értelmében név szerint kell szavaznunk.
Kérem jegyző urat, hogy olvassa a képviselők nevét, képviselőtársaimat pedig kérem,
hogy aki egyetért a hitel felvételével, az igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: Igen
Dr. Pőcze Ferenc: Igen
Bor József Dezső: Igen
Kasó László: Igen
Mercsek György: Igen
Pukliné Tündik Tünde: Igen
Varga Istvánné: Igen
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
79/2013. (XI.14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 30.191.162,-Ft összegű
támogatásmegelőlegező hitel felvételéről az „Aba Nagyközség kerékpárúthálózatának fejlesztése” elnevezésű KDOP-4.2.2-09/2009-0008 azonosító számú
pályázat során megvalósított projekt fordított Áfa befizetési kötelezettség
teljesítéséhez és ezáltal a projekt likviditásának biztosításához. A
támogatásmegelőlegező hitelt a számlavezető pénzintézettől, a Duna Takarék
Bank Zrt.-től veszi fel az önkormányzat. A támogatásmegelőlegező hitel fedezete
a projektre biztosított támogatás, lejárata 2013. december 31., kamata a
jegybanki alapkamat +3,50%.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert - a polgármester
akadályoztatása esetén Dr. Pőcze Ferenc alpolgármestert - a hitelszerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

9.

Kossa Lajos polgármester akadályoztatása esetén
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
döntést követően azonnal.

A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Mátyás király szobor
elkészítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
A Mátyás Király Emlékév kapcsán a tervünk az volt, hogy a Mátyás Király Emlékév
méltó befejezése képpen örök emléket állítunk nemcsak az emlékévnek, hanem
példaadó királyunknak, Mátyás királynak is. Janzer Frigyes tervei alapján annak
érdekében, hogy ez a terv megvalósulhasson, pályáztunk a Nemzeti Kulturális
Alaphoz támogatásra. A támogatást 4 millió Ft értékben meg is kapta
önkormányzatunk. Amikor az előterjesztést képviselőtársaim számára kiküldtem,
akkor még én is azt javasoltam az írásos előterjesztés alapján, hogy kössük meg a
szerződést annak érdekében a szobrásszal, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által
biztosított 4 millió Ft-ot ne veszítsük el. Viszont azóta egy olyan fontos dolog történt,
ami miatt szeretnék módosítani a javaslaton. Jól látszik a képviselőtársaim előtt is,
hogy csak a szobor elkészítésének és felállításának a költsége 17.800.000.-Ft. Ehhez
kapcsolódóan még a tereprendezés és egyéb fontos további költségek is terhelnék az
önkormányzatunkat. Természetesen az eredeti javaslat szerint én is úgy gondoltam,
hogy kössük meg annak a reményében a szerződést, hogy időközben még további
támogatást tudunk szerezni. Viszont úgy ítélem meg, hogy amennyiben megkezdjük a
beruházást azzal, hogy megkötjük a szobrásszal a szerződést, mivel ez megkezdett
beruházásnak tekintendő abban a pillanatban, a legtöbb támogatás esetében
megkezdett beruházáshoz már nem lehet további forrásokat szerezni. Nagyon nagy a
kockázata annak, hogy az összes bekerülési költséghez képest minimális
támogatással és nagyon komoly önkormányzati önerővel tudnánk csak a szobrot
megvalósítani. Ez az egyik indok, amiért módosítanám a javaslatomat. A másik indok
pedig az, hogy időközben a megyei önkormányzattól kaptunk egy levelet, amelynek a
lényege az, hogy elkezdődött a következő Európai Uniós pályázati ciklusnak a
tervezése, programozása. Már volt szó a korábbi testületi ülésen, hogy 2014 és 2020
között az eddigiektől eltérően egész más pályázati formában, ill. lehetőségekkel lehet
majd igénybe venni az Európai Uniós támogatásokat. A megyei önkormányzattól
megkaptuk azt a programozási tervet, amely alapján ma már többet látunk, és az is
látszik, hogy a következő hónapok nagyban fogják meghatározni a következő 6 év
fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítását Abán és a térségben. A programozás
lényege az, hogy az eddigiektől eltérően a megyei önkormányzatok is komoly
fejlesztési forrást fognak kapni, és ezen források nagyságrendje már most ismeretes,
természetesen ez még változik, de nagyságrendben már nem. Nagyon komoly
összegeket fog a megyei önkormányzat szétosztani. Több szintje lesz a megyei
fejlesztéseknek, egyrészt a felosztható pénz egyik szintje megyei szint lesz, tehát a
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megyei önkormányzathoz lehet majd pályázni. A másik szintje ennek a munkának
kistérségi szint lesz. A megye összes kistérsége külön fejlesztési forrást fog kapni a
megye számára rendelkezésre álló fejlesztési forrásból. Ezen kívül még lesz külön
szint a városok és térségük fejlesztésére is, tehát kifejezetten a városközpontok
rehabilitációjára is kerül forrás. A programozás jelenlegi állása szerint nem ad hoc kell
majd pályázatokat benyújtani a következő 6 évben, hanem már most a megyei
önkormányzatnak össze kell gyűjtenie a településeken jelenleg rendelkezésre álló
elképzeléseket, és azt is, hogy milyen nagyságrendűek és milyen előkészítettségűek
ezek a projektek, továbbá milyen ütemezésben kívánják a megye önkormányzatai
ezeket megvalósítani. Ennek megfelelően el kell készíteni a megyei programot,
megvannak azok a prioritások, tengelyek, amelyekhez fejlesztési elképzeléseket lehet
benyújtani. Ugyanígy a kistérségekre vonatkozóan is konkrét projektterveket kell a
megyei önkormányzatnak már a jövő évben jóváhagynia. Ez irányban elindult a
tervezés, most kérik a helyi önkormányzatoktól a fejlesztési elképzeléseiket. Jó hír a
számunkra az, hogy képviselőtársaim jóváhagyták már a tavasz folyamán azon
fejlesztési elképzeléseinket, amelyeket a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
nyújtottunk be. Most a rendelkezésre álló információk alapján az látszik, hogy az abai
fejlesztési elképzelések teljes mértékben illeszkednek azon pályázati célokhoz,
amelyek keretében fejlesztéseket lehet generálni, mind kistérségi mind pedig megyei
szinten. Ennek egy nagyon fontos eleme a településközpontok tehát kifejezetten a
városközpontok barnamezős beruházásai, rehabilitációja, kulturális értékek
megőrzése. Itt nagyon fontos az, hogy ezen településközpont fejlesztések esetében
az önkormányzatnak is komplexen kell a fejlesztési elképzeléseit leadni. Nem különkülön kell pályázni a katolikus templom felújítására, az iskola épületének felújítására,
bővítésére, a volt műhelycsarnok kereskedelmi szolgáltató központtá alakítására,
hanem komplex tervet kell benyújtani. Mivel a Mátyás király szobor felállítása is ezen a
területen történne, ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy az elnyert Nemzeti
Kulturális Alap támogatást mondjuk vissza erre a célra, viszont az a javaslatom
-túl
nagy esélyt nem látok rá, de megpróbálni szerintem mindenképpen érdemes- mivel
a Kultúr Közösségi Ház elé tervezett díszkút esetében már volt egy döntésünk, és ott
is pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz még a Mátyás király szobor pályázat előtt,
amelyet elutasítottak, annyit szerintem érdemes megpróbálni, hogy a megítélt
támogatást kérjük, hogy használhassuk fel azon elképzelésünk megvalósítására,
mivel az nagyságrendekben sokkal kisebb költségből kivitelezhető. A Mátyás király
szobor, amelynek a tervei már elkészültek, szellemiségében úgy ítélem meg, hogy a
Mátyás Király Emlékévhez szorosan kapcsolódik. Van tehát egy szobortervünk, ennek
a pontos helyéről, és arról, hogy hogyan nézzen ki a szobor körüli terület a következő
hónapokban további terveket tudunk készíteni, ez a polgármesteri hivatal mögötti
teljes területnek a rehabilitációjával egybekötve történne meg. A volt műhelycsarnok
megtervezéséről, kereskedelmi, szolgáltató központtá alakításáról tárgyalnánk a
jelenlegi üzletek, boltok tulajdonosaival. Egy olyan komplex tervet tudunk elkészíteni a
következő hónapokban, amelynek a megvalósítására minden esélyünk megvan, hogy
megszerezzük az Európai Uniós támogatást, és ennek a komplex tervnek része lesz a
Mátyás király szobor és annak felállítása. Mivel a Mátyás Király Emlékév már eddig is
nagyon sok áldást hozott a közösségre, az eredeti tervünk arról szólt, hogy
2014.03.29.-én záródjon le az emlékév, -most csak hangosan gondolkozomde
a javaslatom mindenképpen az lenne, hogy a Mátyás király szobor felállításáig
hosszabbítsuk meg a Mátyás Király Emlékévet. Ez lehetőséget ad a közösség
számára, hogy még inkább magáévá tudja tenni mindazt a szellemiséget, amelyet az
emlékév a közösség számára hordoz. Másrészt pedig jól érzékelhető, hogy a Mátyás
király szobor felállítása ezen elképzelés szerint akkor történne meg, ha a város
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központja teljes mértékben megújulna, és ez méltó befejezése lehetne mind az
emlékévnek, mind pedig a központban elkezdett fejlesztések lezárásának. Még egy
nagyon fontos momentum kapcsolódik ide, amely erősíti ennek az elképzelésnek a
megalapozottságát. Képviselőtársaim is bizonyára értesültek a sajtóból arról, hogy
Magyarország kormánya döntött arról, hogy az önkormányzatok még fennálló
adósságát is át fogja vállalni 2014.02.28.-ig, cserébe minden önkormányzattól, akik
érintettek lesznek ebben az adósságátvállalásban, egy olyan gazdaságfejlesztési
program elkészítését illetve letételét várják a kormány asztalára, amely kifejezetten a
helyi kis- és középvállalkozások támogatására, a működésüknek a fejlesztésére
irányul. Én úgy gondolom, hogy ezen gazdaságfejlesztési programnak egy fontos
része lehet Aba település központjának a rehabilitációja, új tartalommal való
megtöltése, ugyanis jól érzékelhető, hogy itt nem csak a kereskedelemben és
szolgáltatásban tevékenykedő vállalkozásokat tudjuk bevonni, hanem a helyi piac
kialakításán keresztül a helyi mezőgazdasági vállalkozásokat is, tehát nagyon
komplexen tudjuk megközelíteni ezt a nagyon pozitív fejleményt, amely Abát érinti. Ezt
annak köszönhetjük, hogy első körben 60%-ban vállalta át a kormány Aba adósságát,
tehát nekünk még az adósságállományunk 40%-a fennáll. Közelebbit ma még erről
nem tudunk, de mindez azt igazolja, bizonyítja, hogy érdemes a képviselő-testületnek
még várnia a szobor felállításról szóló végleges döntéssel, mert a következő hónapok
nagyon fontosak lesznek a közösségünk szempontjából, és reményeink szerint pozitív
értelemben lesznek komoly fejlemények. Ennek tükrében azt kérem a képviselőtestülettől, hogy a szobor elkészítésére vonatkozó megbízás megkötését egyelőre
prolongáljuk, a Nemzeti Kulturális Alaphoz pedig forduljunk kérelemmel, hogy a
Mátyás király szobor megépítésére megítélt 4.000.000 Ft támogatást
önkormányzatunk felhasználhassa a közösségi ház előtt tervezett díszkút felállítására.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Tájékoztattam már őket, hogy az
álláspontom változott ebben a kérdésben, ennek tükrében tárgyalta a bizottság is az
előterjesztést. Megadom a szót elnök úrnak.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Egyetértek a polgármester úr elgondolásával. Az igazság az, hogy Mátyás király
szelleme és minden, ami az oktatásban most meg akar valósulni, közelebb hozza a
gyerekeket a múlthoz. A gyerekeket közel akarjuk vinni a valós élethez, ami nagyon jó.
Remélem, hogy ezt tovább tudjuk vinni, és egy egészséges társadalmat tudunk
kialakítani. Ennek persze hosszú idő kell, az embereknek át kell alakulni ahhoz a
helyzethez, amely formálódik Magyarországon. Mátyás király szellemiségéről nem
mondunk le, ez a szobor nagyon jó, de lesznek olyan pályázatok, ahová nagyobb
támogatási aránnyal be tudjuk adni, akkor sokkal jobban jár a település. Nem
mondunk le arról, amit meg akarunk valósítani, csak megpróbáljuk kivárni a
kedvezőbb pályázati lehetőségeket. Voltam egy olyan ülésen, ahol sok minden
elhangzott a településekkel kapcsolatban. Aba jó helyzetben van, abból a
szempontból, hogy már vannak terveink, nem csak elképzeléseink, amiket majd meg
tudunk valósítani.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Köszönetemet kívánom kifejezni a polgármester úr iránt,
hogy ilyen bölcsen átgondolta mindezt. Én azt gondolom, hogy a jövőben, ha így
alakul az Európa Uniós támogatással, akkor sokkal többet nyerünk, mint amit most
veszítünk. Egyetértek azzal, hogy próbáljuk meg ezt a 4 millió Ft-ot megpályázni a
Kultúr Közösségi Ház elé. Köszönöm szépen.
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Kossa Lajos polgármester:
A hallgatás azt jelenti, hogy képviselőtársaim egyetértenek azzal, amit elmondtam. A
rendszert ismerve sok esélyt nem látok arra, hogy ezt a 4 millió Ft-ot át tudjuk
címkézni, de megér mindenképpen annyit, hogy a testület erről hoz egy határozatot,
és ezt eljuttatjuk a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A határozati javaslatom a következő: a
képviselő-testület a Mátyás király szobor elkészítésére vonatkozó szerződés
megkötését elhalasztja, tekintettel arra, hogy a szobor elkészítéséhez szükséges
önerő biztosítása bizonytalan, nem lát rá biztos fedezetet, egyben kezdeményezi a
Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy az elnyert 4 millió Ft támogatást felhasználhassa a
Kultúr Közösségi Ház elé tervezett díszkút felállítására. Aki ezzel egyetért, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
80/2013. (XI.14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás Király szobor
elkészítésére vonatkozó szerződés megkötését elhalasztja tekintettel arra, hogy
a szobor elkészítéséhez szükséges önerő biztosítása jelenleg bizonytalan, nem
lát rá biztos fedezetet.
A Képviselő-testület egyben kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy
az elnyert 4 millió Ft támogatást felhasználhassa a Kultúr Közösségi Ház elé
tervezett díszkút felállítására.
Felelős:
Határidő:

10.

Kossa Lajos polgármester
2013. november 30.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az óvoda energetikai felújítására
benyújtott pályázatunkat pozitívan bírálták el, és megérkezett az értesítés arról, hogy a
43.742.834.-Ft összköltségű beruházáshoz 85%-os támogatást nyertünk, ami
37.181.409.-Ft. A támogatási szerződés megkötését követően közbeszerzést kell
kiírnunk. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát a jövő nyári szünetre lehet tervezni,
addigra összeáll minden, ill. a nyári szünet alkalmas arra, hogy a beruházást végre
tudjuk hajtani, amely magában foglalja a homlokzati hőszigetelést, a lábazati
hőszigetelést, a födém szigetelését, nyílászárók cseréjét, és a kazánházi
rekonstrukciót, ahol 2 új gázkazán is beszerelésre kerül a régi kazánok helyett. A
villanybojler kiváltása fog még megtörténni, valamint a radiátoroknál termosztatikus
szelepek lesznek beépítve, ezáltal az óvodánál is nagyon komoly megtakarítás
jelentkezik majd az energia számlákban. Ezt követően már egy feladatunk marad az
óvoda esetében:a tető felújítása. A mostani fejlesztés magában foglalja a ’80-as
években épített szárnynak a teljes rekonstrukcióját, és a régi épületszárny is megkapja
ugyanezt a beavatkozást.
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A helyi építési szabályzatunk módosítását szeretném kérni a képviselőtársaimtól.
Megkapta mindenki az ülés előtt az elkészített rendelet-tervezetet. Erre azért van
szükség, mivel Balogh Lászlóné egy elnyert támogatásnak köszönhetően a Balogh
Center mögötti területen, a helyszínrajzon jól látszik, tehát nem közvetlenül a bolt
mögött, hanem eltolva a Szent István király tér felé egy raktárépületet szeretne
felépíteni, erre a támogatást el is nyerték, viszont az engedélyezés során kiderült,
hogy ahova tervezik ezt a raktárépületet, a rendezési tervünk szerint oktatási
különleges terület. Egyébként az Ófalu elképzelésünket ez a fejlesztés nem zavarja,
viszont ahhoz, hogy az építési engedélyt a hatóság ki tudja adni, szükséges az, hogy
az építési szabályzatunkat a következő ponttal egészítsük ki. Ezen területre
vonatkozóan az önkormányzat engedélyével és hozzájárulásával a területen egyéb
funkciójú épület is elhelyezhető. Ez a lényege, ezzel gyakorlatilag a képviselő-testület
továbbra is fönt tartja a jogát, hogy engedélye nélkül a területen nem épülhet semmi.
Így az Ófalu elképzelést továbbra is tudjuk támogatni, és kontroll alatt tudjuk tartani a
terület felhasználását, viszont még egyszer szeretném jelezni, hogy az
elképzelésünket ez a raktárépület nem zavarja. Ezért kérném a képviselő-testületet,
hogy ezt a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően hagyja jóvá, és egy következő
döntéssel pedig egy határozatban hozzunk arról döntést, hogy ezt a fejlesztést,
amelyet Balogh Lászlóné tervez a területen, az önkormányzat támogatja. A pénzügyi
bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Egyetértünk a kéréssel, az önkormányzat elképzelését nem zavarja.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatban valakinek? Amennyiben nincs, aki a
rendelettervezettel az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta.
ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 14/2008. (X. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület támogatja Balogh Lászlóné által az 1033as helyrajzi számú ingatlanon tervezett raktárépület megvalósítását, kérem emelje fel
a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
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81/2013. (XI. 14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Lászlóné 8127 Aba
Rákóczi út 19. szám alatti lakos kérelmére hozzájárul a benyújtott módosított
helyszínrajz szerint az Aba belterület 1033 hrsz-ú ingatlan „Ko” övezetbe átnyúló
területén a raktárcsarnok épület megépítéshez.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Még egy kérelmet szeretném, ha megtárgyalna a képviselő-testület. A tavalyi évben
volt egy kiállítás az Aba Sámuel Általános Iskolában, „Zichy expedíció” címmel, a
Szent István Király Múzeum és a Fejér Megyei Múzeum Egyesület szervezésében.
Ezen kiállítás keretében ismerhették meg az abaiak Zichy Jenő életútját, és itt derült ki
számomra is, és úgy gondolom, hogy nagyon sok abai számára is az, hogy Zichy
Jenő, aki a 19. század fordulóján, a 20. század első felében nagyon komoly szerepet
töltött be Székesfehérvár és Magyarország közéletében, politikai és kulturális
életében, sok szállal kötődik Felsőszentivánhoz. A Zichy birtok nagyon fontos szerepet
töltött be Felsőszentiván életében, de ez fordítva is igaz. Zichy Jenőn keresztül
nagyon komoly vendégek voltak jelen ezen évtizedekben, ill. nagyon komoly
fejlesztések is zajlottak ebben az időben a felsőszentiváni birtokon. Székesfehérváron
a Szent István Király Emlékév keretében külön foglalkoztak Zichy Jenő
munkásságával, szobrot állítottak a Zichy parkban, ill. tudni kell azt is, hogy a színház
építésében nagyon komoly szerepet töltött be Zichy Jenő. Ő volt a Vörösmarty szobor
felállításának is a kezdeményezője. Ezen kezdeményezés kiteljesedéseként a Szent
István Király Múzeum és Fejér Megyei Múzeum Egyesülete előkészítette a „Zichy
expedíció” címmel, Zichy Jenő életéről és munkásságáról szóló könyvet, és én annak
idején ígéretet tettem arra, hogy természetesen Aba Önkormányzata is, amennyiben
szükséges támogatja ezen könyv megjelenését. Ezt azért is tartanám nagyon
fontosnak, mert nagyon sok felsőszentiváni vonatkozása van a könyvnek. Bodakajtor Felsőszentiván életében is végre pontot kellene tenni erre a kettősségre. Ma már
egyértelmű, hogy Bodakajtor nem Bodakajtor, hanem Felsőszentiván. Tehát én úgy
gondolom, hogy nincs kettőség, de valahol ez mégis megvan, és erre a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak kell pontot tennie. Úgy érzem, hogy az idő megért
erre, annál is inkább, mert reményeink szerint komoly fejlesztésekről tudunk
bejelentést tenni az elkövetkezendő hónapokban Felsőszentiván életében is egy új
korszak kezdődhet el, és én úgy gondolom, hogy a fizikális megújulás mellett ott is
fontos a lelki, szellemi megújulás, mint ahogy Aba életében is. Aba, Kajtor, valamint
Belsőbáránd esetében is megtaláltuk azokat a történelmi fogódzókat, amelyekre
fölépíthetjük a jövőt. Én úgy gondolom, hogy Zichy Jenő munkássága lehet az, amely
Felsőszentiván életében ugyanilyen szerepet tölthet be. Ez a könyv az abaiak és a
felsőszentivániak életében is komoly szerepet tölthet be az elkövetkezendő
hónapokban. Én ezért is kérném a képviselő-testületet, támogassa, hogy ez a könyv
még ebben az évben megjelenhessen. Ehhez a múzeumnak 600.000.-Ft-os
támogatásra van szüksége. Ennek fejében amellett, hogy természetesen a támogatók
között meg fog jelenni Aba Város Önkormányzata, 150 példányt tudnak biztosítani a
számunkra, tehát így széleskörűen az abaiak és a felsőszentivániak számára is
17

elérhetővé fogjuk tenni azt a munkásságot, amely meggyőződésem, hogy nagyon
komoly felismeréseket adhat a Felsőszentivánon élők számára is. Tiszteljük a
település múltját, ezt próbáljuk meg a név visszaadásával is jelezni, továbbá segítjük a
múltat is feltárni mindenki előtt. Felsőszentiván Zichy Jenő életében élte a virágkorát,
és ez a virágkor lehet olyan követendő példa, mint ahogy Aba, Kajtor és Belsőbáránd
esetében Mátyás király kora volt. Kérem a képviselő-testületet, hogy 600.000.-Ft-tal
támogassuk a Zichy expedíció című kötet kiadását. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Gondolom, sejtik a véleményemet. Én ’46-ban költöztem be onnan. A rokonok ott
maradtak, minden szombat, vasárnap oda mentem vissza, Felsőszentivánra. Föl sem
merült bennem, hogy Bodakajtorra megyek vissza. Van ott egy műemlék víztorony
épület, annak a legfelső szintjén volt egy nagy víztartály, ami abban az időben az
uradalom mindenféle ügyintézőjének a vízellátását szolgálta. A Zichy-ek különböző
állatokat is tartottak, mert nagy vadászok is voltak. Volt egy külön állatkerti rész, ahol
medve, papagájok, sólymok, szamarak voltak. Mi gyerekek sokat nézegettük őket.
Volt nagy lovardája is a családnak. Bízom benne, hogy nagyon sok olyan leírás lesz a
könyvben, amivel én találkoztam abban az időben. Ajánlom mindenkinek, hogy
ismerkedjen meg Felsőszentiván múltjával. Nagy nyüzsgés volt, nagyon nagy
gazdaság volt. Már akkor gőzgéppel szántottak. A bizottság elfogadásra javasolja a
könyv kiadásának támogatását.
Kossa Lajos polgármester:
Nem a kötet kiadásához kapcsolódik, hanem a Felsőszentiván, Bodakajtor probléma
körhöz, talán úgy tűnik, hogy azért is lesz időszerű a régi nevét visszaadni a
településnek, mert közben az igazi Kajtornak, a 63-as főúttól keletre lévő Kajtornak,
amely valójában Bodakajtor, Belsőkajtor és Külsőkajtor volt, egyre több lakója van.
Többen kiköltöztek a belterületünkről oda, és mivel a kajtori rész kun település volt,
annak is érdemes megvizsgálni a jogi lehetőségét, hogy hogyan lehetne visszaadni a
településrész régi nevét. Egyébként annyit azért sikerült kinyomozni, hogy az állami
gazdaságot nevezték el annak idején Bodakajtori Állami Gazdaságnak, és az ott lakók
személyi igazolványába egy idő után nem Felsőszentiván került be, hanem
Bodakajtori Á.G., mivel ott nagyon sok szolgálati lakás épült abban az időben. Aztán
egyszer csak eltűnt az Á.G. a végéről, és így maradt a Bodakajtor.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bodakajtori történetnek is van valami igazsága. Azt a bizonyos Kajtort, valamikor
egy Boda nevezetű bérelte. Abból a névből fakadt a Bodakajtor elnevezés.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 600.000.-Ft-al támogatja a Zichy expedíció
című könyv kiadását, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
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82/2013. (XI. 14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szent
István Király Múzeum által kiadásra kerülő Zichy expedíció című kiadványt
600.000.-Ft-tal támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Simon László abai lakos:
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A Rákóczi és Kossuth Lajos utca sarkán
megépült a kerékpárút, megszépült a sarkon lévő kerítés, ezáltal beláthatatlan lett a
kerékpárút. Kódolva van a veszélye annak, hogy mikor következik be egy súlyos, akár
halálos baleset. Kérem, gondolkodjunk azon, hogy milyen megoldást lehetne találni
ott.
Kossa Lajos polgármester:
Ott volt régen egy tükör, csak sajnos letörték, de intézkedni fogunk, hogy kerüljön fel
egy új tükör, és ez a megoldás.
Köszönöm szépen, ha nincs más kérdés, akkor kérem a képviselő-testületet, hogy
kérelem elbírálása végett zárt ülést rendeljünk el. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel
a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta.
83/2013. (XI. 14.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Nagy András Botond
jegyző

Kossa Lajos
polgármester
19

