Iktatószám: 568-7/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2013. december 30. napján 16.30-kor
tartott közmeghallgatással egybekötött nyílt ülésén

Jelen vannak:

Kossa Lajos polgármester
Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga
Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen
megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a testületi
ülés határozatképes, 5 képviselő jelen van. Hiányzik dr. Pőcze Ferenc és Bor József
Dezső, akik jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak a mai ülésen részt
venni. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék
javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 14.) számú rendelet módosítása.
2. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének
háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
3. Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Általános
Művelődési
Központ
megszüntetésével kapcsolatos elszámolás elfogadása.
4. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

1.

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 14.) számú rendelet módosítása

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításához pár mondatot szeretnék
hozzáfűzni. A módosításnak kettő oka van. Egyrészt az abai óvoda 2013. július 1jétől, a korábbi Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ
fenntartásából Aba Önkormányzatának fenntartásába került. Ennek megfelelően a
bevételi oldalon a jelentkező normatívák illetik, a kiadási oldalon innentől kezdve a
személyi jellegű juttatások illetve a járulékok terhelik önkormányzatunkat. Ennek
következtében a bevételi és a kiadási oldalon is 24.738.000 Ft összeggel szükséges
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megemelni az előirányzatokat. A másik oka az előirányzat módosításának az, hogy
szintén július 1-jétől a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás részére igényelhető
normatívák elszámolására, igénylésére a továbbiakban a székhely önkormányzat
jogosult. Tehát a társulás esetében Aba Város Önkormányzata jogosult ennek a
normatívának az igénylésére és elszámolására. Ez összesen 15.600.000 Ft-ot jelent
a bevételi oldalon, amely a kiadási oldalon is jelentkezik, hiszen a normatíva a
társulásban részt vevő önkormányzatokat illeti meg. Ezért ezt az önkormányzatunk
átadott pénzeszközként a többi önkormányzat részére átadja. Így összességében a
bevételek és kiadások összegét 40.038.000 Ft-tal szükséges megemelni.
Összességében a rendeletünk főösszege, a kiadások és bevételek tekintetében
1.780.647.000 Ft-ra módosul.
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Az óvoda és a társulás is belekerült az önkormányzat vérkeringésébe, emiatt van
szükség a rendelet módosítására. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm, van-e valakinek kérdése, észrevétele a rendelet módosításával
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a rendelet módosításával az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
14.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2.

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének
háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Borza András pénzügyi osztályvezető:
A háromnegyed éves teljesítésünk semmilyen rendkívüli kiugrást nem mutat, sem a
bevételi, sem a kiadási oldalon. Pár dolgot szeretnék ezek közül kiemelni. Bevételek
esetében látható a kiadott anyagban, hogy az adóbevételeink a tervezettnek
megfelelően alakultak. Tehát azt mondhatom, hogy az idei évben kivetett adók teljes
mértékben teljesülni látszanak, az adóbehajtások is folyamatosak. Jelenleg is vannak
folyamatban lévő ügyek, eljárások, amelyek szintén növelik a bevételünket. A
normatíva soron is látható túlteljesítés az előző évhez képest. Ez az előbb említett
módosításként az óvodai, illetve a társulási normatíváknak az adott hónapokban
befolyt bevételéből adódik. Eltérés mutatkozik a munkaügyi központtól kapott
támogatás soron is. Itt már többször említettem, hogy az év folyamán a
Startmunkaprogram lehetőségei folyamatosan kibővülnek. Önkormányzatunk is
folyamatosan részt vesz ezekben a programokban, hiszen a célunk az, hogy minél
több embernek tudjunk munkahelyet biztosítani. Ezek a programok valóban
hasznosak mind az önkormányzat részére, mind az itt foglalkoztatott emberek
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számára. A beruházások soron szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a „KEOP
4.9.0. Általános iskola és Kultúr Közösségi Ház felújítása, megújuló energiával
kombinálva” című pályázat október 30-án fizikailag és pénzügyileg is zárásra került.
Innentől kezdve a Kultúr Közösségi Házban és az általános iskolában a szigetelés,
ill. az új pellet kazánok révén jelentős megtakarítást tudunk elérni az energia
felhasználás tekintetében. A kerékpárút pályázatunk esetében a fizikai zárás
megtörtént, tehát teljes mértékben készen van a kerékpárút, a pénzügyi és egyéb
elszámolások folyamatban vannak. Van még egy jelentős pályázatunk, a KEOP
7.1.0. ivóvíz minőség javító projekt. Ennek a lebonyolítása jelenleg is folyamatban
van, a befejezése 2014. első félévében valószínűsíthető. A bevételeknél egyéb
jelentős mérlegkiugrásról nem tudok számot adni, minden bevételi sorunk a
háromnegyed éves szintnek megfelelően teljesült. Kiadások tekintetében ugyanezt
tudom elmondani, a háromnegyed éves szintnek megfelelően teljesültek a kiadási
oldal sorai. Nincsenek jelentős eltérések. A startmunka keretében a munkabérek, az
egyéb beruházások, amelyeket megvalósítottunk, okoznak némi eltérést. A
beruházásoknál, amint azt előbb is említettem, lezárult a KEOP 4.9.0. pályázatunk,
ill. a kerékpárút és az ivóvíz minőségjavító projekt is folyamatban van. Így
összességében az előbb említett rendelet módosítás alapján, a módosított bevételi
előirányzatunk 1.780.647.000 Ft, a teljesített bevételünk a háromnegyed év során
1.246.532.000 Ft, a módosított kiadási előirányzatunk 1.780.647.000 Ft és ezzel
szemben a teljesített kiadásunk pedig 1.330.300.000 Ft.
Kossa Lajos polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elnökének adom meg a szót.
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a háromnegyed éves költségvetés végrehajtását. Ha
végig lapozzuk a bevételi, kiadási oldalakat és összehasonlítjuk, %-os eltérés nagyon
kevés van. Ebből arra lehet következtetni, hogy az önkormányzat intézményeinek
működése továbbra is stabil. A beszámoló elfogadását javasoljuk.
Kossa Lajos polgármester:
Kinek van kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolóval az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
101/2013. (XII. 30.) számú
Határozat
Aba Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
számú törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta az Aba Nagyközség
Önkormányzata és intézményei 2/2013. (II. 14.) számú rendelettel elfogadott
2013. évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót
és az alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2/2013. (II. 14.) számú rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésének
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háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-5. számú
mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az önkormányzat és
intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
1 780 647 ezer Ft
Teljesített bevétele a háromnegyedévben: 1 246 532 ezer Ft
Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása a háromnegyedévben:

1 780 647 ezer Ft
1 330 300 ezer Ft

Módosított létszám előirányzata:
41 fő
Teljesített létszáma a háromnegyedévben: 41 fő

3.

Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Általános
Művelődési
megszüntetésével kapcsolatos elszámolás elfogadása

Központ

Borza András pénzügyi osztályvezető:
A Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ kapcsán, mint
említettem az előbb is, 2013.07.01.-től az Abai Hétszínvirág Óvoda kivált a
társulásból és innentől kezdve az abai önkormányzat fenntartásába került. Ezzel
kapcsolatban Perkáta önkormányzata elkészítette a záró elszámolást, ezt elküldte az
önkormányzatunk részére, mi felülvizsgáltuk, pontosítottuk, majd visszaküldtük
Perkáta Önkormányzatának. Ők a javaslatunkat elfogadták. Ez egy záró elszámolás,
ettől kezdve nekünk sem Perkáta felé, sem Perkátának Aba felé nincs már egyéb
követelése, ill. kötelezettsége. Ezt az összeget szeretném, ha testület is elfogadná,
és ezzel le tudnánk zárni a két önkormányzat között az együttműködést.
Kossa Lajos polgármester:
Konkrétan, Abának 1.227.000.-Ft-ot kell még átutalni Perkáta Önkormányzata
részére. Osztályvezető úr által elmondottakat annyival szeretném kiegészíteni, hogy
ma egyeztettem Perkáta polgármesterével, és ő még annyi jelzett, hogy a normatíva
elszámolás kapcsán az Államkincstártól még érkezett hozzájuk egy 5 millió Ft
visszafizetési kötelezettség, amely még nem látják pontosan, hogy miből adódik. Ezt
csak azért szeretném jelezni, hogy ha ebből Abára vonatkozóan is lesz
kötelezettség, akkor még vissza kell hoznunk a testület elé. A pontosság kedvéért
fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjam.
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki
egyetért azzal, hogy a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ
megszüntetésével kapcsolatos elszámolás keretében Aba elismeri az 1.227.136.-Ft
tartozását Perkáta Önkormányzatával szemben, és a testület utasítja a
polgármestert, ill. a jegyzőt, hogy ezen összeg átutalásáról intézkedjen, kérem
emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
102/2013. (XII. 30.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ megszűntetésével
kapcsolatos elszámolás keretében Aba Város Önkormányzata elismeri az
1.227.136.-Ft tartozását Perkáta Nagyközség Önkormányzatával szemben.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, ill. a jegyzőt, hogy ezen összeg
átutalásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző
döntést követően azonnal.

4. Bejelentések
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület, tisztelt vendégek! A szervezeti és működési szabályzat
módosítását kérem a képviselő-testülettől. Egyrészt az étkeztetési szakfeladatokat
tervezzük be a jövőben, másrészt július 1-től az önkormányzatok kapják a normatív
támogatást a magyar államtól a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátására,
nem a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás, ezért a családsegítési és gyermekjóléti
feladatokat is szerepeltetni kell a szakfeladatok között. Szeretném, ha a képviselőtestület ezeket a változásokat jóváhagyná, tájékoztatásként annyit elmondanék, hogy
január 1-jétől egy teljesen új szakfeladatrend fog életbe lépni, ezért az összes alapító
okiratot felül kell majd vizsgálni. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Van- valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának a módosításával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
103/2013. (XII. 30.) számú
Határozat
 Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
alábbiakban felsorolt új szakfeladatokat az Aba Nagyközség Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (V. 15.) önkormányzati
rendelete 3. számú függelékébe illeszti.
Új szakfeladatok:
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562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889924 Családsegítés
890444 Téli közfoglalkoztatás
 A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű
Szervezeti és Működési Szabályzatot készítse el és a Magyar
Államkincstárnál kezdeményezze a törzskönyvi nyilvántartás módosítását.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
döntést követő 8 nap

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kaptak egy anyagot, amely a művészeti alapiskolában
tanító tanárainknak az oktatáson felüli tevékenységéről ad áttekintést. 2013.01.01.től állami fenntartású lett a művészeti alapiskola a többi oktatási, nevelési
intézményünkkel egyetemben. Tisztább kép alakult ki, egyértelműen látjuk, hogy az
állam milyen tevékenységet finanszíroz, illetve melyek azok a feladatok, amelynek az
anyagi fedezetét az önkormányzatnak kell előteremteni. A művészeti alapiskola
oktatói, nevelői nem csak a szűken vett oktatást végzik a gyermekeink tekintetében,
hanem az elmúlt évek tevékenységének köszönhetően létrejöttek olyan művészeti
csoportok, amelyeknek az egyben tartása, a próbák megtartása, a szereplések
további munkát igényelnek ezen tanárok részéről. Szeretném kérni a testületet, hogy
az ezen a területen dolgozó tanáraink számára biztosítsunk egy olyan havi
megbízási díjat, amely ezt a munkát elismeri, másrészt a felmerülő költségeiket
fedezi. Hozzá kell tennem, hogy ők olyan munkát végeznek, amely által az elmúl
években nagyon komoly értéket hoztak létre a településünk számára a gyermekek,
akik ezen csoportokban tevékenykednek nagyon, komoly elismeréseket hoztak a
közösségünk számára. Hazai megmérettetéseken, ünnepeken, valamint
partnertelepüléseinken is nagy-nagy sikerrel képviselték Abát. A néptánc területén
Gőbölös Gábor és Gula Miklós tevékenykedik. Az ő beszámolójukból látható, hogy
hány néptánccsoportot működtetnek. Szecsődi Rita népi ének és citera tanszakon
oktat citerás lányokat, ének együtteseket. Antal István a népi hegedű területén hozott
létre több csoportot, Kanczler István pedig a fúvós zenekart tartja egyben, a tanítás
mellett foglalkozik a fúvósokkal. Ezen tanárokkal még szeptember folyamán
egyeztettem arról, hogy valamilyen formában mindenképpen el fogja ismerni az
önkormányzat a munkájukat, és hozzájárulunk ahhoz is, hogy a felmerülő
költségeiket fedezni tudják. Azt szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy az
elmúlt 4 hónapra vonatkozóan, tehát szeptember, október, november, és decemberre
vonatkozóan állapítsunk meg egy megbízási díjat, amelyet egyben számfejtenénk
ezen személyek részére. Figyelembe véve, hogy ki hány csoporttal foglalkozik, ill.
hogy tudják megoldani az utazást Abára, a javaslatom a következő lenne. Gőbölös
Gábor és Gula Miklós részére nettó havi 40.000 Ft-ot javaslok megállapítani ez
160.000 Ft-ot jelentene személyenként. Szecsődi Rita, Kancler István és Antal István
részére pedig nettó havi 20.000 Ft-ot, ez összességében személyenként nettó
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80.000 Ft lenne. Ez nettó 560.000 Ft-tal terhelné meg a költségvetésünket. A jövő évi
megbízási díjakról, megbízási szerződésekről a jövő éves költségvetésünkben
fogunk dönteni. Szecsődi Ritával kapcsolatban annyit még szeretnék elmondani,
hogy az ő esetében azért 20.000 Ft-ot javaslok, mert a Pávakör esetében ő külön
megbízási díjat kap az önkormányzattól, ezt figyelembe véve javaslom a nettó havi
20.000 Ft-ot. Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki egyetért azzal, hogy Gőbölös Gábor és Gula Miklós számára nettó 160.000
Ft-ot, Szecsődi Rita, Kanczler István és Antal István számára pedig nettó 80.000 Ftot állapít meg megbízási díjként a képviselő testület szeptembertől-decemberig tartó
időszakra az általuk végzett munka ellenértékeként és elismeréseként, kérem emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
104/2013. (XII. 30.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sárvíz
Művészeti Alapiskola tanárai számára az oktatáson felül végzett tevékenységük
elismeréseként a 2013. év szeptembertől-decemberig tartó időszakára
megbízási díjat állapít meg az alábbiak szerint.
Gőbölös Gábor részére
Gula Miklós részére
Szecsődi Rita részére
Kanczler István részére
Antal István részére
A Képviselő-testület
átutalására.
Felelős:
Határidő:

felhatalmazza

nettó 160.000 Ft
nettó 160.000 Ft
nettó 80.000 Ft
nettó 80.000 Ft
nettó 80.000 Ft
a

polgármestert a

megbízási

díjak

Kossa Lajos polgármester
2014. január 15.

Kossa Lajos polgármester:
Az elmúlt időszakban megkeresés érkezett szabadbattyáni és táci képviselők
részéről Aba irányába. A közigazgatásban végbement változásokat figyelembe véve,
mind szabadbattyáni, mind pedig táci képviselők kérik az abai képviselő-testületet,
hogy közösen tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy a 2009-ben lezárt AbaSzabadbattyán közötti utat ismét nyissák meg a közforgalom előtt. Képviselőtársaim
bizonyára emlékeznek rá, 2009-ben az Agro-Aba Kft. kezdeményezte, hogy a
tulajdonában lévő utat a Nemzeti Közlekedési Hatóság zárja le a közforgalom elől.
Akkor a Nemzeti Közlekedési Hatóság ennek a kérelemnek helyt adott, tehát azóta
zárva van ez az út. A táciak és a szabadbattyániak kérése jogos, figyelembe véve,
hogy Aba is a Székesfehérvári Járáshoz került, és a járáson belül egyfajta
alközpontként a leendő kormányablakon keresztül olyan szolgáltatásokat fog
biztosítani a járás valamennyi lakosa részére, ill. a járóbeteg-szakellátó központon
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keresztül is olyan térségi szolgáltatásokat fogunk biztosítani, amelyek indokolják azt,
hogy ezt az utat ismét megnyissák a közforgalom előtt, ezzel is lehetővé téve, hogy
Tác és Szabadbattyán irányából is könnyebben és gyorsabban meg tudják közelíteni
a településünket. Ezért a következő határozati javaslat elfogadását javaslom: Aba
Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál az Abát
Szabadbattyánnal összekötő, az Agro-Aba Kft. tulajdonát képező, Tác 0146, 069/2es és Aba 0189-es helyrajzi számú utak közforgalom elől való elzárását jóváhagyó
2009. évi határozatának felülvizsgálatát, az utak közforgalom elől való elzárásának
megtiltása érdekében. Egyben felkéri a Székesfehérvár Járási Hivatalt, hogy az
eljárásban közreműködni szíveskedjen.
Indoklás: A hivatkozott helyrajzi számú utak mindkét irányban állami ill.
önkormányzati közutakhoz csatlakoznak. A Székesfehérvári Járáson belül Aba Város
olyan közigazgatási és egészségügyi térségi szolgáltatásokat biztosít 2014-től,
amelyeket a járás más településein élők is igénybe vehetnek. Tác és Szabadbattyán
irányából érkezők számára, a hivatkozott utak közforgalom elől való lezárásának
megszüntetésével Aba elérhetősége sokkal kedvezőbbé válik.
Tác és Szabadbattyán is határozatot fog hozni, s bízom abban, hogy a járási hivatal
is segíteni fog abban, hogy ez az út ismét járhatóvá váljon mindenki számára.
Megkérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele?
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Ma arra törekszünk, hogy településeket kössünk össze új utakkal pályázatok útján, itt
meg adva van egy olyan út, ami éppenséggel le lett zárva. Aba valóban egy olyan
alközpont lesz, amely vonzza majd különböző ügyekből kifolyólag ide az embereket.
El kell követnünk mindent, hogy azt az utat használhassa mindenki, aki az ügyesbajos dolgát akarja intézni. A táciak és a szabadbattyániak is meghozzák a testületi
határozatot.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki az általam ismertetett
határozati javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
105/2013. (XII. 30.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál az Abát Szabadbattyánnal összekötő, az Agro-Aba Kft.
tulajdonát képező,
Tác 0146, 0692/2 és Aba 0189 helyrajzi számú utak
közforgalom elől való elzárását jóváhagyó 2009. évi 160/2/2009. sz.
határozatának felülvizsgálatát az utak közforgalom alól való elzárásának
megtiltása érdekében.
A Képviselő-testület egyben felkéri a Székesfehérvári Járási Hivatalt, hogy az
eljárásban közreműködni szíveskedjen.
Indokolás:
A hivatkozott helyrajzi számú utak mindkét irányban állami, ill. önkormányzati
közutakhoz csatlakoznak. A Székesfehérvári Járáson belül Aba Város olyan
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közigazgatási és egészségügyi térségi szolgáltatásokat biztosít 2014-től,
amelyeket a járás más településein élők is igénybe vehetnek. Tác és
Szabadbattyán irányából érkezők számára a hivatkozott utak közforgalom elől
való lezárásának megszüntetésével Aba elérhetősége sokkal kedvezőbbé válik.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal.

Kossa Lajos polgármester:
Mivel az év utolsó előtti napjához érkeztünk, és ez a 2013. év utolsó testületi ülése,
egyben közmeghallgatással egybekötött testületi ülés is, szeretném megragadni az
alkalmat arra, hogy kicsit visszatekintsünk a 2013-as évre, amely jelentős
változásokat hozott. Szeretném áttekinteni, hogy ezek a változások Abát hogyan
érintették, milyen pozitívumokat hoztak Aba számára, ill. ebből következően milyen
feladatok állnak előttünk a 2014-es évre. A 2013-as év mind a közigazgatás
területén, mind a közoktatás területén, mind az egészségügy területén jelentős
átszervezéseket hozott magával. A közigazgatás területén 2013.01.01.-vel létrejöttek
a járások. Aba a Székesfehérvári Járáshoz került, és én úgy gondolom, hogy ez a
változás igen pozitív hozadékkal járt az abaiak számára, ugyanis a járáson belül
továbbra is megmaradt a székesfehérvári okmányiroda mellett az abai okmányiroda,
a járási hivatal pedig járási kirendeltséget hozott létre Abán, amely azt jelenti, hogy
az abai embereknek nem kell Székesfehérvárra utazni, ha a járás hatáskörébe
tartozó ügyeket szeretnének intézni. A járási kirendeltségen a polgármesteri hivataltól
átvett két dolgozó látja el a feladatokat, nemcsak Aba tekintetében, hanem Tác,
Csősz, Soponya és Káloz tekintetében is, ahol hetente egyszer helyszíni
ügyfélfogadást is tartanak a kirendeltség munkatársai. Ebben egyébként a Sárvíz
Többcélú Kistérségi Társulás támogatja a Járási hivatalt azzal, hogy a társulás
tulajdonában lévő gépkocsit biztosítjuk a helyszíni ügyfélfogadáshoz, és a
benzinköltséget is a többcélú kistérségi társulás vállalta. Ugyan így nagyon fontos és
pozitív hír, hogy a következő lépésként az okmányirodánkat kormányablakká fogják
fejleszteni. Erről többször volt már a sajtóban is híradás. Aba azon leendő
kormányablakok között van, amelyeket első ütemben kíván a kormány kialakítani,
tehát minden esélyünk megvan arra, hogy a jövő év elején, a jövő év tavaszáig ez a
kormányablak kialakuljon az okmányiroda átalakításával, fejlesztésével, amely azt
fogja jelenteni, hogy az abaiak és a térségben élők számára mindenféle ügyintézés
elérhető lesz itt a polgármesteri hivatal épületében. Ez mindenképpen egy nagyon
pozitív fejlemény, egyfajta alközponti szerepet tölthetünk be az ország legnagyobb
járásában, ezzel is segítve a járási hivatal munkáját és Székesfehérvár központi
szerepének a minél hatékonyabb betöltését. A járások létrejötte és a közigazgatási
átszervezés több szempontból is érintette a többcélú kistérségi társulások
tevékenységét. Többször volt a testület előtt is ezzel kapcsolatos előterjesztés. Egyre
több feladat került el a többcélú kistérségi társulásoktól helyi önkormányzati
hatáskörbe, tehát az elmúlt év legfontosabb feladata az volt, hogy ezen
átszervezéseket sikeresen végre tudjuk hajtani. Elmondható hogy a többcélú társulás
ez irányú tevékenysége is sikeres volt, és az egyik legnagyobb fegyvertény a
legnagyobb értékű közös tulajdonnak, amelyet annak idején pályázat segítségével
hozott létre a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás, a kistérségi szélessávú
hálózatunknak a további sorsáról való döntés volt. Szerencsésen estek egybe az
időpontok. Az idei évben még az év elején lejárt a pályázatból adódó 5 éves
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fenntartási kötelezettségünk, így erről az oldalról elhárult a további hasznosítás
akadálya. Másrészt pedig idén októberben járt le az Adonyi Kábeltévé Kft.-vel kötött
üzemeltetési szerződésünk is. Tehát így megteremtődött a lehetősége arra a
többcélú kistérségi társulásnak, hogy döntsön a szélessávú hálózat további sorsáról.
Ezt a munkát a társulás már tavasszal elkezdte, felkértünk egy szakértő céget annak
érdekében, hogy a legoptimálisabb megoldást meg tudjuk találni. A szakértő cég egy
olyan előkészítő anyagot állított össze, amely lehetővé tette a társulási tanács
döntését, ill. az érintett önkormányzati döntések meghozatalát is. Ennek a lényege az
volt, hogy még a nyár folyamán döntöttünk arról, hogy értékesíteni kívánja a többcélú
kistérségi társulás a szélessávú hálózatot, és sikerült döntést hoznunk arról is, hogy
a befolyó bevételt milyen arányban kívánjuk szétosztani a térség önkormányzatai
között. Úgy gondolom, hogy egy nagyon igazságos döntés született. A befolyó
bevétel 50%-át lakosság arányosan osztottuk szét a többcélú kistérségi társulás
önkormányzatai között. A fennmaradó 50%-ot pedig az értékesítés időpontjában
meglévő előfizetői létszámok arányában, tekintettel arra, hogy az előkészítő anyag is
kiemelte, de az adásvételi eljárás során is egyértelműsödött, hogy a hálózat értékét
nagy részben az határozza meg, hogy milyen előfizetői létszám van. Ebből a
szempontból is az utolsó pillanatban történt meg a pozitív döntés, jól érzékelhető volt
az elmúlt évek során, hogy jelentős előfizetői létszám lemorzsolódás van, főleg a
kábeltévé tekintetében, de az internet szolgáltatásnál sem volt dinamikus a fejlődés.
Ebben közrejátszott egyrészt az, hogy komoly vetélytársak voltak a térségben,
másrészt pedig az Adony Kábeltévé Kft-nek nem volt megfelelő tőke ereje ahhoz,
hogy a szükséges fejlesztéseket a hálózaton el tudja végezni. Nyílt pályázat
keretében hirdette meg a többcélú társulás a szélessávú hálózatot. Erre a nyílt
pályázatra egy érvényes ajánlat érkezett. Ez sokban könnyítette a helyzetünket,
továbbá az elmúlt hetek fejleményeit is figyelembe véve, elmondható az is, hogy a
lehető legoptimálisabb megoldást sikerült megtalálnunk, ugyanis egy olyan cég
vásárolta meg a hálózatot, aki szélessávú hálózaton keresztül szolgáltat több
térségben. A Tarr. Kft-ről van szó, amely cég Bonyhád térségében kezdte a
tevékenységét. Ma már több térségben ott van, a sárbogárdi térségben is ők
szolgáltatnak, mostantól pedig a Sárvíz kistérségben is. Nettó 90 millió Ft-ért
vásárolta meg a cég a hálózatot, a társulás által jóváhagyott arányoknak megfelelően
az önkormányzatok már megkapták az őket megillető arányos részt ebből a
bevételből. Nagyon fontos, hogy a cég stratégiájának és az elmúlt hetek
fejlesztéseinek köszönhetően nagy lehetőség nyílt meg a kistérségben élők számára.
Szintén pozitív hozadéka ennek az értékesítésnek, hogy a társulással megkötött
megállapodást követően a cég megvásárolta a sárkeresztúri és a sárszentágotai
hálózatot is, amelyek nem voltak a pályázat részei, tehát így egy egységes hálózat
jött lére a kistérségben. Terveik közt szerepel, hogy összekössék majd a hálózatot
Seregélyessel is, mert ott is ők üzemeltetnek jelenleg. Sárkeresztúron és
Sárszentágotán, ahol elavult hálózat volt, és ez akadálya volt a minőségi
szolgáltatásnak, az elmúlt hetekben a teljes hálózatot lecserélte a cég. Abán is
minden olyan akut problémát, amely eddig jellemezte a hálózatot javították,
fejlesztettek és januárban további fejlesztéseket terveznek. Egyértelműen az a cél,
hogy a legnagyobb cégekkel azonos minőségben biztosítsák a szolgáltatásokat.
Ennek már most is érezhető a hatása. A kábeltévé hálózaton a jelenlegi előfizetők
számára több mint 100 csatornát biztosít a cég. Április 30.-ig mindenki számára
minden csatorna elérhető. Utána kell majd eldönteni, hogy ki milyen csatornát
igényel. Az internet szolgáltatás tekintetében is nagyon komoly fejlesztések történtek,
sávszélesség tekintetében is. Februártól telefonszolgáltatást is biztosítanak majd a
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hálózaton keresztül. Én arra bíztatnék mindenkit, hogy ismerje meg a cég ajánlatait,
ugyanis nagyon komoly kedvezményeket lehet kapni, ha minden szolgáltatást a
cégtől igényelnek az előfizetők. Hozzá kell még azt is tenni, hogy a
telefonszolgáltatás tekintetében a hálózaton belül ingyen lehet majd telefonálni, tehát
én úgy gondolom, hogy amit régóta szerettünk volna elérni, hogy a nagy
szolgáltatókkal hasonló minőséget tudjunk biztosítani a hálózaton keresztül, ez most
megvalósulni látszik. Az önkormányzat számára ez azért nagyon fontos, mert a
hálózaton keresztül elérhető lesz továbbra is a Sárvíz Televízió. Sajnos az utóbbi 3
évben a közel 700 kábeltévé előfizető 500 alá csökkent, tehát nagyon jelentős volt a
lemorzsolódások száma. Én mindenkit arra biztatnék, hogy hasonlítsa össze a
következő hetekben, hónapokban a cég ajánlatait más cégek ajánlataival, és
amennyiben mind árban, mind minőségben megfelelő, akkor a helyi információ
áramlás javítása érdekében is bíztatnék mindenkit arra, hogy vegye igénybe a Tarr
Kft. szolgáltatásait, ugyanis meggyőződésem, hogy a helyi televízió olyan
információkat juttat el a családokhoz, amelyek nagyon fontosak. Ma már
egyértelműen látszik, hogy a jövő évben a többcélú kistérségi társulásnak a
tevékenységét, jövőbeni céljait is újra kell gondolnunk. Ma, amit biztosan látunk az
az, hogy Seregélyes, Sárosd, Tác és Csősz továbbra is stratégiai partnerei a
társulásnak és Aba önkormányzatának. Én úgy gondolom, hogy öt település egészen
biztos, hogy továbbra is a közös problémák közös megoldásában gondolkodik.
Soponya, Káloz, Sárkeresztúr, és Sárszentágota önkormányzatai estében ma még
nem látjuk tisztán ezen képviselő-testületek szándékait. Nekem meggyőződésem
egyébként, hogy továbbra is érdemes lenne együtt gondolkozni. Természetesen
ehhez szükség van az elmúlt éveknek az értékelésére is, de én egész biztos vagyok
abban, hogy a többcélú kistérségi társulás az eljövendő időszakban is komoly
eredményeket fog tudni felmutatni azon önkormányzatok esetében, akik a további
együttműködést fogják választani. Ez annál is inkább igaz, ugyanis ma már teljesen
egyértelmű, amiről itt testületi ülésen is többször beszéltünk, hogy a járások létrejötte
nem fogja érinteni az Európai Uniós fejlesztések elérhetőségét, ezt egy közelmúltban
meghozott kormányhatározat, az 1831/2013-as kormányhatározat egyértelműsítette
is. A területfejlesztés tekintetében továbbra is a statisztikai kistérségeket tekintik a
legkisebb területfejlesztési egységnek az Európai Uniós támogatások elérhetősége
tekintetében. Annyiban is változik a helyzet az elmúlt európai uniós fejlesztési
ciklushoz képest, hogy három szintet határozott meg a kormány, az első a megyei
szint, második a megyei jogú városok szintje, a harmadik pedig a várostérség és a
megyei jogú város térségének a szintje. Ezekhez már forrásokat is rendeltek ebben a
kormányhatározatban, ennek a lényege pedig az, hogy a megyei szinten Fejér
megye 21.667.000.000.-Ft felosztásáról dönthet majd az elkövetkezendő 7 éves
Európai Uniós ciklusban. A kistérségek esetében pedig ez a kormányhatározat
szintén meghatározta azon összeget, amelyet az adott kistérségek fejlesztésére kell
fordítani. Az Abai kistérség 1.538.800.000.-Ft felett rendelkezhet majd. Ez a 7 éves
fejlesztési ciklusra vonatkozik. A tervezésről annyit szeretnék elmondani, hogy
gyakorlatilag a jövő évben a 7 éves források megosztásáról is dönteni fog a megyei
önkormányzat, ugyanis van egy tervezési folyamat, - amelyről szintén volt szó amely jelenleg is folyik. November végéig kellett benyújtani minden településnek a
meghatározott keretekhez rendelve a fejlesztési elképzeléseit. Mi Aba tekintetében
könnyű helyzetben voltunk, már rég meghatároztuk azokat a célkitűzéseket,
amelyeket meg szeretnénk valósítani. Tehát ezen beérkezett fejlesztési
elképzeléseket a megyei önkormányzat szakmailag fel fogja dolgozni és el fog
készülni majd természetesen további egyeztetéseket követően az a fejlesztési terv,
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amely már konkrét fejlesztési forrásokat is hozzá fog rendelni a megvalósításra váró
fejlesztési elképzelésekhez. Nagyon fontos az, hogy az ezen keretekben
rendelkezésre álló pénzösszegekről és azok felhasználásról a megyei önkormányzat
fog dönteni. Tehát a kistérségi fejlesztésre vonatkozó programot is, az érintett
települések, térségek bevonásával a megyei önkormányzat fogja jóváhagyni. Nagyon
fontos, hogy 7 évre előre tudni fogjuk azt, hogy ezen keretek között milyen
fejlesztéseket valósíthatunk meg. Ilyen szempontból is pozitívan érintették Abát a
változások, hozzá kell azt tenni, hogy az Abai kistérség jelenleg is hátrányos helyzetű
kistérségű besorolást kapott, tehát ez azt jelenti, hogy ha marad ez a besorolás, és
nem vizsgálja felül a kormány, akkor a következő fejlesztési ciklusban is lesznek
olyan fejlesztési források, amelyeket ezen besorolás tekintetében vehetnek majd
igénybe a kistérség települései. Ehhez kapcsolódóan nagyon fontos fejlemény volt
számunkra 2013. 07. 15., amely hatállyal Aba várossá vált. Ez a jövő szempontjából
nagyon fontos, ez az azóta napvilágot látott fejlemények tükrében még inkább igaz,
tehát a városi cím elnyerése további komoly lehetőségeket biztosít számunkra,
természetesen ez nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is számunkra.
Összességében elmondható, hogy a 2013. évi változások a közigazgatás területén a
legoptimálisabb helyzetet alakították ki Aba számára, egy prosperáló, az egyik
legfejlettebb magyarországi megyei jogú város, Székesfehérvár járásához kerültünk,
amely több szempontból is fontos és pozitív hír számunkra. Emellett megmaradt
területfejlesztési egységként az Abai kistérség, amely hátrányos helyzetével tud
fejlesztési forrásokat biztosítani majd a számunkra. A közoktatás területén is komoly
változások történtek január 1.-vel. A művészeti alapiskola, az általános iskola és a
gimnázium is állami intézménnyé vált, a tanárokkal és a szakmai munkával
kapcsolatos kiadásokat az állam fedezi, az épületek fenntartásával és
működtetésével kapcsolatos kiadásokat pedig az önkormányzatunk. Ez az átalakítás
a közoktatás területén ezidáig szintén elmondható, hogy sok pozitív hozadékkal járt
az önkormányzatunk, a közösségünk számára. Egyrészt azzal, hogy az
intézményben dolgozók állami alkalmazottakká válták, egy stabil intézményi háttér
jött létre, másrészt a működtetés és a bérek finanszírozásának a kettéválásával
egyértelműen látszik az, hogy az önkormányzatunk számára források szabadultak fel
ezen a területen, amelyek új lehetőségeket nyitottak meg a számunkra. A norvég
alapos pályázatunk, az azzal kapcsolatos 5 éves fenntartási kötelezettség pedig az
intézményeink bármilyen negatív irányú átszervezését – idézőjelben - lehetetlenné
teszi. Úgy gondolom, hogy erre szándék sincs, az eredmények önmagukért
beszélnek, de ez a pályázat mindenképpen fontos számunkra. Melyek azok a
lehetőségek, amelyek az átszervezés kapcsán nyíltak meg előttünk? Ilyen az egész
napos oktatás, amelyre nagyon jó modell és minta alakult ki Abán már az Életfa
program esetében, de az általános iskola további osztályai tekintetében is komoly
hagyományai vannak már évek óta. Továbbá ezen forrás átcsoportosításoknak
köszönhetően olyan új délutáni foglalkozásokat tudtunk bevezetni a gyermekek
számára, amelyek részben önmagukért beszélnek, másrészt úgy érzem, hogy
megint valahol a korunkat megelőzve tudunk olyan szolgáltatásokat biztosítani,
amelyek reményeim szerint hónapokon belül állami finanszírozásúvá válhatnak. Ilyen
a lovas oktatás bevezetése, az íjászat, a gitároktatás, a relaxáció bevezetése, és
szeretnénk a meditációt is bevezetni 2014. februárjától. Az egészségügy területén
2013-ban nagyon komoly személyi változás történt, Bartha Rita doktornő visszaadta
a praxisát, és más településre távozott. Örülök annak, hogy a váltást
zökkenőmentesen sikerül megoldanunk. Dr. Pataki László vásárolta meg dr. Bartha
Rita praxisát, az ő személyéhez a képviselő-testület is hozzájárult, így
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zökkenőmentes volt az átállás. A doktor úrral beszélgetve, úgy tűnik, hogy mind Ő,
mind pedig a családja jól érzi itt magát Abán. Bízom abban, hogy ez a jövőben is így
lesz. Képviselőtársaim kérdezték már, és itt szeretném jelezni, hogy úgy tűnik a
személyi változások időszaka még nem zárult le az egészségügy területén. Dr.
Marada Roland is jelezte, hogy a családja Németországba szeretne költözni, ott
álláslehetőséget kapott és szeretnék megpróbálni. Ez olyan komoly anyagi előnyt
jelent, amivel mi nem tudunk versenyezni. Tehát nekem nem volt, ill. úgy gondolom,
hogy a közösségünknek sincs más lehetősége, mint tudomásul venni doktor úr és
családjának ezen szándékát. Dr. Marada Roland 2014.05.01. hatállyal mondta fel az
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Szeretném jelezni
képviselőtársaim számára, hogy van már érdeklődő a praxisra, személyesen is
találkoztam már azzal, aki megvásárolná a praxist. Januárban reményeim szerint a
testület is dönthet erről, úgy tűnik, hogy ebben az esetben is zökkenőmentes lehet a
személyi változás. Úgy gondolom, fontos és pozitív hír a közösségünk számára, és
egyértelműen látszik is az, hogy az az intézményrendszer, amelyet létrehoztunk az
elmúlt évtizedekben, komoly vonzerővel bír, és éppen ezért úgy ítélem meg, hogy
ezen praxis esetében is az új doktor úr olyan ellátást fog biztosítani a betegek
számára, amely eléri a Marada doktor úr tevékenységének a színvonalat. Hozzá
szeretném azt tenni, hogy ha ez a váltás is az elképzeléseinknek megfelelően
történik, akkor ismét egy olyan családdal gyarapszik majd Aba, akik egyéb
tekintetben is gazdagíthatják a közösségünket. A kistérségi járóbeteg szakellátó
központ kapcsán eljutottunk egészen odáig, hogy már szinte minden a
rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy az épület használatbavételi engedélyét
megszerezzük, ill. megnyithassuk a járóbeteg ellátó központot. Egy kis akadály van,
ez nem is olyan kicsi, de remélem, hogy megoldódik. Az önerő pályázatunk pozitív
elbírálására várunk, amelyet benyújtottunk még a nyár folyamán a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséghez. Amennyiben az önkormányzatunk megkapja a
pályázatban igényelt összeget, akkor elhárul az akadálya annak, hogy 2014-ben a
kistérségi járóbeteg szakellátó központ is megnyissa a kapuit, amely egy új
minőséget és új időszakot fog megnyitni a közösségünk és a kistérség életében is. A
fejlesztéseinkről is szeretnék néhány szót szólni. A kerékpárút pályázatunk, igen
viszontagságos utat járt be az elbíráláson keresztül a megvalósításig, éppen ezért
nagyon komoly sikernek tartom azt, hogy az év első felében, tavasszal elkészült ez a
kerékpárút, ahogy osztályvezető úr is jelezte az elszámolása az irányító hatóság és
köztünk és a kivitelező között még folyamatban van. Úgy tűnik, hogy ez esetben is
már eljutottunk odáig, hogy a pontot talán rá fogja tenni az ügynökség ennek a
pályázatnak is a végére, és az elszámolás is megtörténhet. Itt annyit szeretnék még
elmondani, hogy az áfa tekintetében, amelyről testületi döntés is született, sikerült a
Duna Takarék Banktól azt a támogatás megelőlegező hitelt felvennünk, amellyel a
NAV felé fennálló áfa tartozásunkat a beruházás tekintetében ki tudtuk fizetni, tehát
most már tényleg csak arra várunk, hogy az ügynökség is jóváhagyja a beadott
kifizetési kérelmünket. Szintén volt szó az általános iskola és a Kultúr Közösségi Ház
megújuló energiával kombinált felújításáról. Itt egy egészen más típusú hozzáállást
tapasztaltunk meg a közreműködő szervezet részéről. Mind a megvalósítás, mind a
lezárás tekintetében nagyon korrekt és rugalmas együttműködés volt az
önkormányzat és az irányító hatóság között. Ennek köszönhetően a kivitelezői
számlák kifizetése is folyamatos volt, és ahogy az osztályvezető úr is jelezte, a
projekt lezárása is megtörtént, az utolsó lehívásunk is megérkezett az elmúlt
napokban a számlánkra, tehát ez egy igazi sikertörténet. Itt az elnyert Európai Uniós
támogatás mellé az önerőre is elnyertük a támogatást, tehát gyakorlatilag 100%-os
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támogatásból sikerült ezt a beruházást megvalósítanunk, amelynek az eredményei
és hozadékai már a 2014-es évben igen jelentősek lesznek. Az ivóvízminőség
javítására vonatkozóan elkészültek azok a tervek, amelyek alapján már konkrétan a
kivitelezésre fogunk tudni pályázni a 2014-es évben. Ez ügyben egyébként éppen az
elmúlt napokban megkeresés érkezett a Belügyminisztérium részéről, ezen
ivóvízminőség javító projektek tekintetében a kormányzat kiemelt szerepet kíván
vállalni, és segíteni szeretnék, hogy ezen Európai Uniós projektek minél előbb
megvalósuljanak. Vannak elnyert pályázataink, amelyeknek a megvalósítása a 2014es év feladata lesz. Volt már róla szó, hogy az óvoda esetében elnyertük - hasonlóan
az iskolához és a közösségi házhoz - azt a támogatást, amely keretében az óvodánál
szintén nyílászáró cserét, külső hőszigetelést, és a gázellátás további
racionalizálását tudjuk végrehajtani. Friss hírek, az év utolsó napjainak a fejleményei,
és nagyon jó hír számunkra az, hogy a két napelemes pályázatunkat is pozitívan
bírálták el, így mintegy 100 millió Ft-os beruházás keretében 85 millió Ft
támogatással az iskola, az óvoda, és a polgármesteri hivatal épülete mellett
napelemeket fogunk kiépíteni. Ezen napelemek a nevezett intézmények
áramellátását fogják biztosítani gyakorlatilag két intézmény esetében 100 %-át, a
harmadik intézmény esetében pedig 80-90%-át fogják biztosítani, a szükséges
áramnak, tehát ez azt jelenti, hogy ezen intézményeink esetében az áramszámláink
is minimálisra fognak csökkenni. Ezen kívül még van két műfüves pálya
megvalósítására elnyert pályázatunk, egy kisebb pálya épülne majd az óvodánál,
egy nagyobb méretű pálya pedig a gimnázium területén. Az Aba Sárvíz FC-nek is
van egy elnyert pályázata a labdarúgópálya környezetének a megújítására.
Önkormányzati céghez kapcsolódó pályázatunk az Abaterm Kft. által, a bodakajtori
volt állattartó telep ipari parkká történő fejlesztésére elnyert nagyon komoly
támogatási összeg, ezzel kapcsolatban januárban több döntést is meg kell hoznia
majd a képviselő-testületnek. Ha ezt az elnyert pályázatot sikeresen végre tudjuk
hajtani, akkor a munkahelyteremtés területén is nagyon komoly áttörés következhet
be a 2014-es évben. Amely fejlesztések még említhetők, nem önkormányzati
forrásból, de mindenképpen a közösséget, az önkormányzatunkat fogják gyarapítani,
a kormányablak kialakítása, erre vonatkozóan már a szükséges együttműködési
megállapodásokat megkötöttük, a fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket a
képviselőtársaim jóváhagyták, tehát ennek a kialakítása is várható a jövő év első
negyedévében, valamint a jövő évben várható a mentőállomás megépítése is az
Országos Mentőszolgálat beruházásában. Mindenképpen szeretném még kiemelni,
hogy ezen időszakban nemcsak az önkormányzatunk pályázott igen sikeresen
európai uniós forrásokra, hanem nagyon sok helyi vállalkozás is, a Leader és egyéb
vidékfejlesztési program keretében komoly támogatásokat nyertek el, amelyek által
bővültek a szolgáltatások Abán, illetve jövő évben is látványos eredmények várhatók.
Ez visszaigazolja azon sok évvel ezelőtti törekvéseinket, amellyel igyekeztünk a
döntéshozókat meggyőzni arról, hogy a Leader csoport a Sárvíz völgye Leader
csoport keretében jöjjön létre, amelynek Aba jelenleg a központja. Ezen Leader
csoporton keresztül nagyon sok abai vállalkozó nyert el támogatást, amely a közös
jövőnket gyarapítja, de civil szervezetek esetében ugyanez mondható el. A 2013-as
évnek további nagyon fontos fejleménye volt a kormányzati adósságkonszolidáció,
amely Aba esetében a fennálló banki hiteleink hatvan százalékának a kifizetését
jelentette, ez jelentős mértékben javította önkormányzatunk likviditási helyzetét. A
folyamatban levő peres ügyeinkről is szeretnék néhány szót szólni. Több testületi
ülésen volt már erről szó, az adósságrendezés kapcsán is több perünk van
folyamatban. Soponya önkormányzata két pert is indított tavaly önkormányzatunkkal
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szemben a társulásunkból adódó pénzügyi követelések tekintetében. Szó volt már
róla, hogy egy pert Aba megnyert jogerősen Soponya önkormányzatával szemben,
és szó volt arról is, hogy első fokon a második pert is megnyerte Aba
önkormányzata. Ezen per tekintetében Soponya követelését megalapozatlannak
tartotta a bíróság, Aba ellenkövetelését pedig megalapozottnak, és megítélte
számunkra az általunk követelt közel négymillió forintot. Annyi fejlemény történt azóta
az ügyben, hogy Soponya önkormányzata az elsőfokú bírósági ítéletet tartalmát
tekintve nem fellebbezte meg, tehát a tartalmi része jogerőssé vált, a számunkra
megítélt egymillió forintos ügyvédi költséget azonban soknak tartotta Soponya
önkormányzata, tehát a bírósági határozat ezen részét fellebbezte meg, így a
Soponyával kapcsolatos elszámolási vita jogerősen is lezárult. Mindkét perben Aba
önkormányzatának adott igazat a bíróság. A Strabag Zrt-vel szembeni bírósági
perünknél nemrég kaptuk meg a bíróság határozatát, amelyben kirendelte az
igazságügyi szakértőt. Az igazságügyi szakértőnek hatvan napja van a helyszíni
szemlére, és az általunk benyújtott keresetnek a megvizsgálására. A Swietelsky Kftvel fennálló perben jelenleg szünetel a per, a bíróság a feleket felszólította az átadott
iratanyagok és dokumentumok egyeztetésére, ez a folyamat jelenleg zajlik, és ezt
követően fog folytatódni a per. Természetesen nem csak jó hírek jellemezték a 2013as évet, vannak megoldatlan problémáink, amelyek feszítik a közösségünket. Biztos
nagyon sok van, én kettőt emelnék ki ezek közül, amelyekkel komolyan és érdemben
kell foglalkozunk a 2014-es évben. Az egyik a közbiztonság kérdése, sajnos nagyon
sok a rongálás, a lopás, a kábítószerrel kapcsolatos probléma. Igaz ez kisebb súlyú,
de számomra továbbra is igen elkeserítő: a szemetelés a közterülten. Ezek azok a
problémák, amelyek végig feszítették a 2013-as évben is a közösségünket, a 2014es év tekintetében javaslattal szeretnék élni a képviselő-testület számára, hogy
milyen kezdeményezéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy elmozdulás
történjen ezen területen is. A másik akut problémánk a helyi utaknak az állapota. Úgy
gondolom, hogy a 2014-es évben ezen problémára is tényleges megoldást kell
találnia az önkormányzatnak. , Ez az a két akut probléma, amelyeknek a kezelése a
legsürgősebb az önkormányzatunk, közösségünk számára. Ez történt a 2013-as
évben, ezen tényekből kiindulva szeretnék kitérni arra, hogy a 2014-es év
tekintetében milyen feladataink lesznek, milyen terveink lehetnek, amelyekkel
érdemes foglalkoznunk. A 2014-es év a változások éve mellett a választások éve is
lesz. Három választás is lesz, országos, európai uniós és helyi választás is. Nagyon
komoly kihívást fog jelenteni a helyi közösség számára mindhárom választás, és
emellett utolsó évébe fog érkezni a 2005-ben megkötött társadalmi szerződés is.
Tehát ezek figyelembevételével kell, hogy meghatározzuk az önkormányzat
feladatait, elképzeléseit, hogy melyek azok a prioritások, amelyek mentén érdemes
gondolkodnunk. Feladatunk pozitív értelemben is van bőven. A kormányablak
megnyitása, kistérségi járóbeteg szakellátó megnyitása, a már fölsorolt, elnyert
támogatások sikeres felhasználása, a helyi utak aszfaltozása és ennek a
finanszírozási oldalának a megtalálása, a közbiztonság esetében pedig lépéseket
kell tennünk annak érdekében, hogy egy rendőrőrs létrejöjjön Abán. Ha nem is az a
jellegű kistérségi rendőrőrs, amelyről annak idején szó volt, amely ma úgy érzem,
hogy részben idejétmúlt, de mindenképpen egy rendőrőrs felállítása lehet a
problémák megoldásának irányába mutató lépés, továbbá térfigyelő kamerák
felszerelése. A rendőrőrs vonatkozásában még nem szeretnék konkrétumot említeni,
de lesz olyan épületünk, ha minden a terveink szerint alakul, amelyet fel fogunk tudni
ajánlani a Székesfehérvári Rendőrkapitányság részére, és ez elegendő lehet arra,
hogy Seregélyes, Aba, Soponya, Tác, Csősz tekintetében létrejöhessen egy
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rendőrőrs. Úgy gondolom, hogy ez annál is inkább időszerű, mert a Sárbogárdi
Rendőrkapitányság területén, Sárosd, Sárkeresztúr, és Káloz és Sárszentágota
tekintetében Sárkeresztúron felállították azt a rendőrőrsöt, amellyel lépéskényszerbe
került a Székesfehérvári Rendőrkapitányság. Mi területünkön is meg kell tenni azon
lépéseket, amelyek a közbiztonság javítása érdekében elengedhetetlenek.
Nagyon fontos, hogy kedvező idők járnak a sport területén, természetesen itt még
végeredményt nem tudunk, de a tornacsarnok ügyében bízom abban, hogy végre
sikerül pozitív döntést hozni az abai tornacsarnok ügyében is. Ahogy erről már
képviselőtársaimat tájékoztattam, készült egy országos felmérés, amely alapján jól
látszik az, hogy Abán a gyermeklétszámot figyelembe véve nem tudjuk a
mindennapos testnevelés bevezetéséből adódó törvényi kötelezettségeinket
teljesíteni. Időben kell lépnünk az Életfa program továbbfejlesztése esetében is.
Segíteni kell, hogy egy olyan országos modellé váljon, amely tovább erősíti az
intézményinkben folyó oktatási, nevelési munka színvonalát. A tegnapi újságban az
államtitkár asszony nyilatkozott arról, hogy mit sikerült elvégezni 2013-ban a
közoktatás területén, és milyen faladatok várhatóak a 2014-es évben. Éppen a
művészetoktatást emelte ki, a művészetoktatás átszervezése lesz a 2014-es évben a
minisztérium egyik legkomolyabb szándéka. Úgy érzem, hogy megint az országos
tendenciát megelőzve kell lépnünk annak érdekében, hogy ez a program, amely
Abán a mi számunkra már egyértelműen bizonyította a létjogosultságát, az országos
vérkeringésben is megkapja az őt megillető elismerést.
Ugyanígy egy fontos feladata lesz a 2014-es évnek a gyermekétkeztetés
megreformálása, képviselőtársaimmal tárgyaltunk már erről, olyan irányban változott
meg a gyermekétkeztetés finanszírozása, amely az önkormányzatot arra késztette,
hogy a Fórum éttermet ismét saját üzemeletetésbe vegye. Ez annál is inkább fontos,
mert ez idáig normatív támogatást kaptunk, amely normatív támogatás nem fedezte
az ezzel kapcsolatos kiadásainkat, a 2014-es évtől viszont feladat finanszírozás lesz,
ez és egyéb kormányzati döntések is mindenképpen indokolják, hogy a
gyermekétkeztetés területén is továbblépjünk, és a színvonalat fejlesszük. Ugyanígy
nagyon fontosnak tartom azoknak az ÉLSZ programoknak a folytatását, elmélyítését,
amelyek a közösség lelki, szellemi megújulását segítik elő. Fontos feladatunk lesz,
hogy minél több embert, fiatalt és időset egyaránt be tudjunk majd vonni ezen
programokba.
Ahogy jeleztem, az Abai Társadalmi Szerződés 2005. március 14.-én köttetett, tehát
jövőre lesz az utolsó évünk, amikor még érdemben tudunk tenni annak érdekében,
hogy a társadalmi szerződésben vállalt kötelezettségeinket minél teljesebb
mértékben teljesíteni tudjuk, de a 2014-es év feladata lesz a következő társadalmi
szerződés előkészítése is. A 2014-es év nagyon fontos feladata lesz, továbbá mely
nem csak a önkormányzat, hanem az egész közösség számára fontos feladat, annál
is inkább mivel az általam már ismertetett európai uniós fejlesztési ciklus igen jó
esélyt ad arra, hogy Aba a régóta dédelgetett nagy elképzeléseibe is belevágjon, az
Ófalu és a Dél Kapuja megvalósításába, de ez csak akkor sikerülhet, ha a közösség
is akarja, és ezt az új társadalmi szerződés megkötésével is megerősíti. A végére
hagytam, de nagyon fontos új lehetőség fog megnyílni hamarosan a helyi közösség
számára, kormányzati döntés született arról, hogy 2014. február 28-ig az
önkormányzatok még meglévő hitelállományát is át fogja vállalni a kormány, tehát ez
azt jelenti, hogy Aba esetében is a fennálló adósságainkat február 28-ig átvállalják.
Ehhez fejlesztési tervet kell készítenünk, amely alapvetően a helyi kis- és
középvállalkozások megerősítését szolgálja, az ő bevonásukkal kell ezt a tervet
elkészíteni, úgy gondolom, hogy ennek a mi részünkről nincs semmi akadálya. A
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programjaink készen állnak, ezeket kell aktualizálni, viszont ez a kormányzati lépés
egy nagyon komoly lehetőséget ad számunkra arra, hogy elismerve a helyi
vállalkozások eddigi tevékenységét és a közösségért kifejtett munkáját, még az
eddigieknél is magasabb szintre emeljük necsak az önkormányzat és helyi
vállalkozások együttműködését, hanem ezen keresztül a helyi közösség és a helyi
vállalkozások együttműködését is. Ezek úgy gondolom, hogy jó hírek valamennyiünk
számára, természetesen hozzá szeretném azt tenni, hogy ezen tervek megvalósítása
nem lesz könnyű. Senki ne számítson arra, hogy mosolyogva és minden probléma
nélkül fognak ezen terveink valóra válni, annál is inkább, mert úgy érződik, hogy a
2008-ban kezdődött próbatételek reményeim szerint a 2014-es évben érnek a
végére. Ezzel azt is szeretném jelezni a közösség számára, hogy 2008. és 2011.
után 2014. a harmadik próbatétel éve lesz, azt kívánom valamennyiünknek, hogy
ezen próbatételeken is az eddigieknek megfelelően bölcsességgel, higgadtsággal,
nyugalommal és kellő lelki derűvel jusson túl a közösség.
Bármilyen kihívás is ér bennünket a 2014-es évben, ne felejtsük el soha azt, hogy a
Mátyás Király Emlékév jegyében tevékenykedünk, és ahogy 2008-ban és 2011-ben
már megfogalmaztuk, továbbra is minden cselekedetünket az igazság és a szeretet
vezérelje. Ezt kívánom képviselőtársaimnak és a közösség valamennyi tagjának is,
annál is inkább, mert a megvalósított elképzeléseink és a 2014-es év lehetőségei
olyan utat nyithatnak meg Aba és a térség életében, amely nem sok közösségnek
adatik meg. Úgy is mondhatnám, hogy egy emberöltőben talán egyszer adatik meg
egy közösségnek, tehát én ehhez kívánok higgadtságot és bölcsességet, és kívánom
azt, hogy a jövő év végén az itt elhangzottakat úgy tudjuk értékelni, hogy ezek nagy
része megvalósult, és új lehetőségek nyíltak meg Aba számára a következő tíz évre,
az új társadalmi szerződés időszakára. Szeretném megkérdezni, hogy kinek van
bejelentése, kérdése?
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Köszöntöm a polgármester urat és a képviselő-testület tagjait! A városunkkal
kapcsolatban a lakossági véleményeket, észrevételeket hallgattam az elmúlt
napokban. Több témát érintettek a lakók, a képviselői munkakörrel, feladattal
kapcsolatban tettek néhol kritikus megjegyzéseket, észrevételeket, valamint a
település-fejlesztéssel kapcsolatban, a rend és közbiztonsággal kapcsolatban,
egészségüggyel kapcsolatban voltak észrevételek, megjegyzések. Viszont több
pontot a polgármester úr már érintett, de azért elmondom, hogy melyek voltak ezek
az észrevételek. Én annyit szeretnék elmondani a testületnek, hogy nagyon pozitívan
álltak hozzá ehhez a meghallgatáshoz, én elmentem a lakókhoz, és tényleg örömmel
fogadták, hogy meghallgatják őket. Ezt önöknek is ajánlom, illetve fel is vetették egyketten, hogy menjenek le a lakossághoz, és beszélgessenek el velük, tehát ne csak
a megszokott köreikkel vagy ismeretségi köreikkel beszélgessenek, hanem
menjenek le, és nyugodtan csengessenek be a lakókhoz, és beszélgessenek el.
Nekem nagyon meglepő és jó érzés volt, hogy néhány ember teljesen megnyílt és
volt, hogy egy órát is beszélgettünk. Nagyon pozitív élmények is voltak ezzel
kapcsolatban. Csoportosítottam ezeket a témaköröket, amelyeket a lakosság
felhozott észrevételként. Az első a képviselőséggel kapcsolatos volt. Kritika, de építő
jellegűen fogalmazták meg, tehát ne sértésként vegyék, hanem építő jelleggel. Tehát
elsőként mindenképpen, hogy a párbeszédet tartsák, ez nagyon érződött, hogy
hiányzik a kapcsolat a lakosság és képviselő-testület között, és ez nagyon jó érzés
volt számukra, hogy valaki meghallgatja őket. A másik, amit észre vettek, ill.
hiányolják, hogy nem mernek kiállni a véleményük mellett és amit igazán gondolnak.
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Hiányolják a javaslatokat a képviselő tagok részéről és úgy érzik, ezt biztos hallották
a lakosságtól, hogy néha ilyen bólogató jelenségként érzékelik, hogy a polgármester
úr egy személyben vezényeli a testületi ülést. Voltak, akik megjegyezték kritikaként,
hogy polgármester úr sokszor rögtön felháborodik, dühös és arrogáns. Több lakó is
megjegyezte, hogy nem meri elmondani a véleményét, mert fél az Ön haragjától,
megtorlástól. Illetve többen úgy érzik, hogy meggondolatlanul ígérget, főleg a
rendőrőrs és a járóbeteg szakellátó központtal kapcsolatban említették ezt, ill. az
utakkal kapcsolatban. Én, amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, amit
hiányolok, a magisztrátusi gyűlés, idén nem volt összehívva. Úgy gondolom, hogy
vannak közös célok és olyan tevékenységek, amik igen is nem tűrnek halasztást a
rend és közbiztonság területén a drog és a fű. Én is sok fiataltól hallottam, hogy
nagyon elterjedt a drogozás és a füvezés a fiatalok körében. Vannak más közös
pontok is. A helyi közösségi pénz, amely nekem is programom volt, és a
polgármester úrnak is programja, legyen előre lépés. A magisztrátusi gyűlésben ezt
meglehetne beszélni, sőt a részvételi demokráciát terjesszük ki, közös célunk, hogy
minél több embernek a véleményét, ötletét megismerjük, bevonjuk a
döntéshozatalba. Ez egy közös cél. A fejlesztéssel kapcsolatban, amelyek
megjegyzések voltak, a 63-as úton a régi vasútállomásnál fény a buszmegállónál, ill.
régen volt ott egy villogó, azt hiányolják, és hiányolják a közvilágítást. A bodakajtori
kereszteződésnél, Fehérvár felé menet a reggeli órákban, főleg télen, mikor sötét
van, szállnak le a bodakajtori lakók és kelnek át az út másik oldalára, ott sincs
közvilágítás. Ott is világítást kellene kihelyezni. Nem csak az ő számukra veszélyes,
életveszélyes, hanem az autók számára is egy baleseti forrás. Az utakat már
említette a polgármester úr. A gréderezéssel nincsenek megelégedve, a hosszú távú
tervekre kíváncsiak, mikor lesz aszfaltos út, és ezzel kapcsolatban több lakó is úgy
emlékszik, hogy a 2000 éves évek elején, mikor a szennyvízberuházás kapcsán volt
lakossági fórum vagy képviselő-testületi ülés, hogy a polgármester úr azt ígérte, hogy
aszfaltos út lesz, tehát pormentes aszfaltos út. Tehát ebben szeretnék tájékoztatást
kapni. A közvilágítást még megemlíteném, több helyen hiányos, panaszkodtak, hogy
az Oroszikert utcában hiányos a közvilágítás, ill. a gimnázium felé sincs közvilágítás.
Illetve panaszolták még, hogy sűrűn elmegy a villany, és sokszor nincsen víz a
városunkban. Volt egy kérés, hogy a Művelődési Házhoz több bicikli tárolót kellene
kihelyezni. Az Esze Tamás utcában pedig az út mentén van egy-két akác, amelyik
már annyira túlburjánzott, hogy belóg az útra. Az Új utcában pedig felvetődött, hogy
fekvő rendőrt szeretnének a lakók, mert gyorshajtást tapasztalnak, ill. mióta meglett
az út csinálva, úgy tapasztalják, hogy a tolvajoknak az egy menekülő útvonal. A rend
és közbiztonsággal kapcsolatban a rendőrőrsöt kérdezték, jó lenne, ha lenne Abán,
mikor várható? Éppen amit a polgármester úr is mondott, sajnos közös problémánk,
hogy megszaporodtak a lopások, a drog, a füvezés. A további gond, a város
pénzügyi helyzetével kapcsolatban kérdezte a lakó, hogy mennyi most jelenleg a
város adósságállománya? Egy másik kényes kérdést tett fel egy-két lakó itt a
Pénzügyi Bizottság körében, de nem sértésként, hanem egyfajta elvárásként, de
lehet nem is jól fogalmazom, kérdezték, hogy a Pénzügyi Bizottságnak az elnöke,
tehát lenne egy elvárás, hogy pénzügyi szakember végzettséghez, vagy egy
érettségihez legyen kötve. Abból is érzékelem, hogy akik mondták, nem sértésként
akarták, de a Mercsek úrnak egy mezőgazdasági bizottság jobban testhez állna. Volt
egy megjegyzés, hogy nem a maga személyével, de hogy a Pénzügyi Bizottság
elnöke egy olyan személy kell, hogy legyen, aki kicsit jobban otthon van a pénzügyi
dolgokban. A helyi egészségügy: itt is nagyon kiéleződött az észrevétel a járóbeteg
szakellátó központra, hogy miért nem működik. Ezzel kapcsolatban már a
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polgármester adott egy tájékoztatást, ill. többen kifogásolták, hogy mindig csak
ígérgetés van a megnyitás időpontjára. Volt panasz az orvosi ügyeletre, hogy nem
megfelelő az ellátás. Volt olyan eset, hogy hiába hívták, az ügyelet nem jött ki. A
másik dolog, felvetés a nyári időszakban, mikor a fiatalok vakáción vannak, a Kultúr
be van zárva, nem lehetne-e valami megoldást találni arra, hogy ebben az
időszakban is nyitva legyen a Kultúr, és programokat kéne szervezni a fiataloknak. A
másik, most a téli időszakában, szintén a vakáció időszakban nem lehet bemenni a
tornaterembe. Vannak, akik fizetnek azért, hogy focizhassanak, de ebben a 2 hetes
időszakban szintén nem tudnak bemenni focizni. Tehát nem lehetne erre is egy
megoldást, hogy be tudjanak menni. Lényegében ennyi, mert többségében
polgármester úr több témát érintett.
Kossa Lajos polgármester:
Azzal szeretném kezdeni, amint korábban mondtam, nevezetesen, hogy a 2013. év a
változások éve volt több tekintetben, az önkormányzatunk folyamatosan próbál
megújulni, újabb és újabb lehetőségeket teremteni a közösség számára, de hát úgy
látszik, hogy van, ami állandó. Itt most, ami elhangzott, azt 3 részre bontanám, ennek
az egyik része az, ami állandó. 1990 óta, amióta megválasztottak polgármesternek,
örülök annak, hogy a településnek több cikluson keresztül olyan képviselő-testülete
volt és van, most már mondható, amelyet az érdemi munka jellemez. és ennek az
eredményei ma már elvitathatatlanok. De van a közösségben egy olyan csoport,
akiknek a körében bármit teszünk is ezek a mondatok 23 éve ugyanúgy előkerülnek.
Sajnálom azokat, akik 23 éve ugyanazt szajkózzák, hogy hiányzik a kapcsolat a
lakosság és a testület között. Még mielőtt a kérdések elhangzottak volna,
elmondtam, hogy mi történt, mi a probléma, tehát ebből is jól érzékelhető és itt
szeretném megvédeni a képviselőtársaimat, akiknek erre nincs szüksége, de kikérem
az ő nevükben is azt, hogy „bólogató Jánosok”, és én „levezénylem”, és „dühös
vagyok”, meg „megtorlás”. Ismerős szavak ezek egy 2010-es szórólapról, „diktátor”,
„kossaizmus”. Sajnálom ezt a csoportot, nincsenek sokan a településen, de ez egy
szellemi mérgezés, ami itt folyik, elnézést, hogy ezt mondom, ez egyszerűen
elképesztő. Ott volt a lehetőség a választásokon, egy értelmes program nem volt
soha a 23 év alatt, és hiába bizonyítjuk be újra és újra, hogy nincs igazuk, újra és
újra előjönnek ezek a badarságok. Mi más dolga lenne egy polgármesternek, mint,
hogy a testületet irányítsa, kikérve a véleményét. Nem csak a testület véleményét
kérem ki, folyamatosan beszélgetek én is emberekkel, és úgy gondolom, hogy azok,
amik itt elhangzottak, ismert problémák, de egy részük nem is probléma, ez az amire
én azt mondom, hogy sajnos van egy olyan kör, akik semmi mást nem csinálnak,
mint mérgezik Aba légkörét. Szeretném megvilágítani, hogy miért mondom ezt. 2010
előtt két évet azzal töltöttünk el, hogy tönkreteszi a testület nagyobbik fele, aki csak
bólogat a polgármesternek, ezt a települést. 2010 után bebizonyítottuk, hogy nem így
van, és most visszatérünk ugyanoda. Kérlek Tibor, hogy konkrétan nevezd meg a
megtorlásokat, mert az egy dolog, hogy te azt mondtad, hogy valaki mondta neked,
de te ezt fölvállaltad a nyilvánosság előtt, én szeretnék annak a szemébe nézni, aki
ilyet mondott neked. Egy konkrét példát szeretnék arra, hogy milyen megtorlások
értek itt embereket, és arra, hogy dühös és arrogáns. Azért a véleményemet
elmondhatom, nem igaz? És ha valaki butaságokat mond, és érvelek ezzel
kapcsolatban, a másik oldaltól is azt kérném, hogy fogadja el, és ezért ne sértődjön
meg rám. Mert nekem a közösség érdekében el kell mondanom, hogy annak a nagy
része, amit itt elmondtál, butaság. Függetlenül attól, hogy te miket kérdeztél meg az
emberektől, én vettem a fáradtságot és készültem a testületi ülésre, hogy
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tisztességesen elmondjam, hogy én hogyan láttam a 2013-as évet, és megítélésem
szerint milyen feladatok előtt állunk. Azok után, hogy sok kérdésre előzetesen választ
kaptál, fel sem kellett volna tenned ezeket a kérdéseket. Elmehettél volna azokhoz,
akik ezeket kérdezték tőled, és elmondhattad volna, hogy nézzék meg a tv-t, a
polgármester úr megválaszolta anélkül, hogy neked ezeket el kellett volna mondani.
„Meggondolatlanul ígérget?!” Mit is ígértem én meggondolatlanul? Rendőrőrs, a
járóbeteg ellátó és az utak. Az, hogy egyáltalán rendőrőrsről beszélhetünk, az annak
köszönhető, hogy Aba és másik 8 település kistérséggé vált. Elértük ezt is, de egy
szűk körnek, akiknek, hiába teszünk bármit, nem tudunk bizonyítani. Szerintem
önmagukkal van bajuk, de ha a közösségnek olyan értelemben szeretnének hasznos
tagjai lenni, hogy segítsék a közösség munkáját, akkor egy kicsit tárgyilagosabban
kellene értékelni mindazt, ami itt történik. Tehát az, hogy Aba életében arról
beszélhetünk, hogy rendőrőrs és kistérségi járóbeteg szakellátó központ nyílik, amely
egy új távlatot ad a közösség számára, az azon „bólogató János” képviselőknek
köszönhető, akiket te itt ledegradáltál. Mert ha ezek a „bólogató János” képviselők
úgy viselkednének, mint te és a barátaid, akkor itt nem hogy járóbeteg szakellátó
központ nem lenne, hanem Aba már a földdel lett volna egyenlővé a 2008-ban történt
események miatt. Hozzá szeretném azt tenni, hogy amikor mi azt mondtuk, hogy
szeretnénk, ha Aba várossá válna, ugyanezen emberek kinevettek bennünket, és azt
mondták, hogy mit akarunk mi?! Vissza szeretnék menni az 1990 előtti időszakra, az
akkori vezetők azt mondták az abaiaknak, hogy ti azért tartotok itt, mert nem vagytok
képesek többre, és Abának nincs is több lehetősége. Most ugyanezek az emberek
mondják 23 év múltán ezeket a badarságokat, és ha ők ültek volna itt ennél az
asztalnál, nem arról beszélnénk, hogy rendőrőrs, járóbeteg-szakellátó és
kormányablak lesz Abán. Lehet, hogy csúszik a járóbeteg-szakellátó központ
megnyitása, de el kell azt is mondani, hogy itt egy 900 milliós beruházásról van szó,
és mi ezeket a beruházásokat úgy valósítjuk meg, hogy abai önkormányzat nem a
helyi adóbevételekből gazdálkodik, az egy nagyon kis része a mi
költségvetésünknek. Ha mi a helyi adóbevételekre támaszkodnánk, akkor semmi
nem lett volna az elmúlt években Abán. Az utak aszfaltozása kapcsán 2000-ben,
amikor a belvízelvezetés megoldása érdekében létrehoztuk a viziközmű társulatot,
biztosak voltunk abban, hogy 2002-ig Aba meg fogja kapni a címzett támogatást a
szennyvízelvezetésre is. Az érdekeltségi hozzájárulást is a szennyvízelvezetésre és
a belvízelvezetésre közösen határoztuk meg. A szennyvízelvezetés címzett
támogatási szerződésében benne van, hogy az eredeti állapotban kell a
kivitelezőnek helyreállítani az utakat, a kivitelezői szerződésben is ez volt, hozzá kell
azt tenni, amely szintén közismert, hogy jelenleg per van folyamatban a kivitelezővel,
a Swietelsky Kft-vel. 2008-ban nem én voltam az, aki ennél az asztalnál és a
környező településeken is állandóan azzal támadta az abai polgármestert, hogy nem
hajlandó a kifizetéseket elindítani a kivitelezőnek. Mért nem volt hajlandó az abai
polgármester elindítani a kifizetéseket? Azért, mert a kivitelező nem végezte el azt a
munkát, amit le akart számlázni. Tehát az én lelkiismeretem nyugodt, és ha ez a per
lezárul, akkor mindenki számára világossá fog válni, hogy ki mit tett annak idején. Azt
ígértem valóban, hogy le fogjuk aszfaltozni az utakat. Voltam elég bátor ahhoz, hogy
azt mondjam a közösségnek, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy
különböző forrásokat szerezzünk ehhez, akkor is, amikor az abai emberek egy része
azt az érdekeltségi hozzájárulást sem fizette be, amit már rég be kellett volna fizetni.
Szerencsére nem a többség az, aki nem fizette be. Hiszek abban, hogy ha
megoldást fog javasolni az önkormányzat az abai emberek számára, hogy az utakat
hogyan lehet leaszfaltozni, ugyanúgy együttműködőek lesznek, mint ahogy voltak a
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vízberuházásnál, a telefon-beruházásnál és a gázberuházásnál is. Csak emlékeztetni
szeretnélek arra, mivel akkor te még nagyon fiatal voltál, minden beruházásunknál
ugyanezek az emberek, akik most ezt elmondták neked, ugyanezt mondták, hogy
nem fog megvalósulni, nem lesz abból semmi. Én ezért mondtam, hogy a közösség,
a „bólogató János” képviselők, akiket ti annak neveztek, sokkal bölcsebbek és
bátrabbak voltak mindig, mint ez a kör, aki most is ilyenekkel foglalkozik, és ilyen
véleményekkel próbálja meg a közösség hitét megtörni mert ez nem más. A
magisztrátusra visszatérve, azért nem kell magisztrátust működtetni, hogy ezekkel a
dolgokkal, amik nem ide valók, tönkre verjük a munkáját. A magisztrátus
továbbfejlesztésére megvan az elképzelésünk, ezt le is fogjuk tenni a közösség
asztalára, hozzá szeretném tenni, ahhoz végre olyan utcaközösségi képviselők
kellenek, akik komolyan veszik a dolgukat, amiért megválasztották. A helyi közösségi
pénzről beszélni lehet, szerintem viszont fontosabb az alapok megteremtése. Az
alapja pedig az, hogy bizalom legyen a helyi közösség tagjai között. Ezekkel a
véleményekkel éppen a bizalmat lehet lerombolni. Tehát azt, amit mi felépítünk,
vannak, akik ezekkel a véleményekkel folyamatosan szét akarják verni. Én
egyébként hiszek benne, hogy ez most sem fog megtörténni, mint ahogy eddig sem
sikerült, csak az szomorít el, hogy 6 választás után még mindig nem szállnak
magukba emberek és nem gondolkoznak el azon, hogy mit kellene tenni a
közösségért. Arra a sok apróságra, amit felsoroltál, ne haragudj, de itt nem is kívánok
ezekre válaszolni. Ha a képviselő-testületi ülések erről szólnának, amik itt most
elhangzottak, vagy a képviselők ugyanezeket a dolgokat felsorolnák, amikkel
egyébként a hétköznapokban is felkeresnek és meg van oldva azonnal a probléma,
akkor azt hiszem, hogy nem tudnánk ilyen ütemben előrehaladni. Mercsek György
nevében csak annyit tudok mondani, hogy érettségije van, de ne haragudjatok, nem
őt minősíti, amit itt elmondtál, hanem azokat, akik ilyenekről beszélnek. Ez számomra
egyszerűen elképesztő. Lelki, szellemi megújulásról beszéltem, Tibor én azt kérném
tőled, próbáljatok meg ti is megújulni. Hidd el, hogy akkor sokkal többet tudnátok a
közösségnek segíteni. Ha megint bele kényszerítitek a testületet abba, hogy itt egy
évig a választásokig ezt játsszuk, természetesen mi megfelelő lelki derűvel ezt végig
fogjuk csinálni, de szüksége van erre a közösségnek? Szerintem nincs. Te is
tanulhatnál abból, ami 2010-ben történt. Én tisztelem, becsülöm azokat a
képviselőket, akik itt ülnek ennél az asztalnál. Ha nem ők ülnek itt, akkor sem 2008ban, sem 2011-ben nem maradt volna Aba talpon, de ha akarod ezt még majd
falugyűlés keretében is pontosan, részletesen kibontjuk. Azt szeretném kérni tőled,
hogy, hívd fel azokat az embereket, akik egyedi problémákat soroltok fel,
természetesen fölírtuk, amit lehet orvosolunk, de megkérdezném tőled, amikor
beszélgetsz így emberekkel, rendben van, hogy a 63-as úton közvilágítást csináljunk,
hogy mennyibe kerül, az senkit nem érdekel, és az sem, hogy a helyi utak
aszfaltozása hány száz millióba kerül. Mi a semmiből teremtettünk csodát a 23 év
alatt, de ha ezt nekem nem hiszed el, olvasd végig az összes testületi jegyzőkönyvet,
ha nincs meg hozzá a megfelelő energia, kérjetek fel egy szakembert, fel lehet mérni
az önkormányzat anyagi helyzetét, és ahhoz képest meg lehetne nézni, hogy mit
teremtett ez a testület a közösség támogatásával és hozzájárulásával. A hitelre
visszatérve, nem is értem ezt a kérdést. Évek óta minden falugyűlés arról szólt, hogy
hány milliárd hitelünk van. Elmondtuk pontosan. Amikor a kormányzat átvállalta a
60%-os mértékben, akkor is Ft-ra pontosan itt nyilvánosan is elmondtuk, soha nem
volt titok. Most is, amint a kormánnyal megegyezünk, Ft-ra pontosan ismét mindenki
tudni fogja, hogy mennyit vállal át Magyarország kormánya Aba Önkormányzatától.
Örülök annak, hogy a képviselő-testület, illetve a képviselő-testületnek nagyobb
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része 2010. előtt támogatta ezt a fajta önkormányzati politikát, amely alapján ma
arról beszélhetünk, hogy milliárdos hitelt vállal át Magyarország kormánya Aba
Önkormányzatától. Tételesen kimutattuk azt is, hogy ezt a hitelt mire használta fel az
önkormányzat, milyen fejlesztések valósultak meg. El fogom mondani még nagyon
sokszor, nagyon sajnálom, hogy vannak olyan emberek, akik ilyenkor bedugják a
fülüket, hallani sem akarnak róla. El kell azt is mondani, hogy több szomszédos
önkormányzat azért haragszik Abára, mert nagy összegű hitelt vállal át a
kormányzat. Ez nem szerencse kérdése egyébként, szerintem a bankok sem
dobálták senki után a pénzt annak idején. Tehát ahhoz nagyon komoly programokat
kellett Aba önkormányzatának letenni, és én örülök annak, hogy ma arról
beszélhetünk, amit elmondtam. Jeleztem képviselőtársaim számára, hogy a 2014-es
évben a harmadik próbatétel ideje következik el, ennek a nyitányát most
megtapasztalhattuk, állunk elébe, természetesen mi is mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy az itt élő emberek ismét helyesen és bölcsen tudjanak
dönteni mindhárom választás tekintetében.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Sajnálom polgármester úr, hogy ezt sértve élte meg, hogy felháborodott ezen. Tehát
ezzel sajnos csak azt igazolta, hogy Ön felháborodik dolgokon, amin nem kellene. És
sajnos azzal nem tudok mit tenni, hogy nem tud túllépni azon, hogy a Gottlóz Tibor
és baráti köre. Igen, sajnos vannak vélemények és úgy látom, hogy önnek van egy
fajta üldözési mániája, vagy nem tudom, minek nevezzem, akkor a képviselőtestülethez fordulok, és tényleg én ezért mondtam a legelején, hogy menjenek és
csöngessenek be emberekhez. Igen, sajnos én ezt polgármester úrnak tavaly
augusztusban is elmondtam, igen, félnek elmondani a véleményüket, mert tartanak
az Ön megtorlásától. Ezen nem kell megsértődni, ez egy vélemény polgármester úr.
Ezen nem megsértődni kell, hanem elgondolkozni, hogy valóban igaz vagy pedig
nem. És ezért kérem a képviselő-testületet, menjenek le, mert úgy látom, hogy
polgármester úr nekem nem hisz. Ne higgyenek nekem, menjenek le, és
csengessenek be idős nénihez, középkorú emberekhez, mindenkihez,
csengessenek. Ez nem rólam szól, és ezt kikérem magamnak polgármester úr, hogy
úgy állítja be, hogy én és a kis baráti körömről szól ez az egész, és csak mi tálaljuk
ezt így elő. Ezért kérem a képviselő-testület tagjait, hogy akkor menjenek le, tényleg
menjenek az emberekhez és beszélgessenek el. Bármit mondok, polgármester úr
barátomoz, meg ti, meg mit csináltok, szerintem képviselő tagoktól, Önöktől jobban el
fogja fogadni az emberek véleményét, és elhiszi végre, hogy sajnos, igen néhány
esetben tényleg jogtalanul felháborodik és arrogáns. Sajnálom polgármester úr, és
senki nem állítja, hogy azok a célok, amiket megfogalmaztak azok rossz célok. Ezek
nagyon jó programok és célok. Senki nem állítja, hogy rossz programok. Még
egyszer sajnálom polgármester urat, ezzel a felháborodással és egyfajta előítélettel
nem tudok mit kezdeni.
Kossa Lajos polgármester:
Tibor, szerintem ezt hagyjuk. 2010-ben megkaptad a választ, hogy hányan vagytok.
Azok után, hogy 2010-ben a közösség döntött, ennél nagyobb megmérettetés nem
lehet. Most 2014-ben újra nekigyürkőzünk akkor, nem tudok mást mondani. Azt
pedig, hogy ti diktátornak meg agresszornak tartotok, most már szívetek joga, én
megtettem mindent az elmúlt 20 évben, hogy ez megváltozzon, nem tud megváltozni,
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kénytelen leszek ezzel együtt élni, de a butaságot akkor is butaságnak fogom
nevezni ezentúl is.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Polgármester úr, tavaly is felajánlottam a szemétszedési akcióban, hogy igenis
fogjunk össze, hogy a rend és biztonság területén is vannak közös érdekek és
fogjunk össze. Én ezt 2012 augusztusában is lemondtam, a Kultúr házban hatan
voltunk. Ön is ott volt a Bácsi Zsolttal együtt. Akkor is elmondtam, igaz akkor is
éreztem, hogy olyan gúnyosan mosolygott, mint most, de én ezt most is elmondom,
hogy én komolyan hajlandó vagyok közös célok mentén összefogni önnel. A
részvételi demokrácia igen, ha gondoljuk akkor csináljuk is. A képviselőség igen is
arról is szól, hogy felhozza az emberek problémáit. A képviselő tagok is nem tőlem
hallották azt, hogy sajnos ez egy jelenség, ez a bólogatás, és ezt nem
rosszindulatból mondták. Igenis hozzanak fel javaslatokat, ötleteket.
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Egy-két gondolatot váltanék a Tibivel. Fölhoztad a nevemet, először is megkellett
volna, hogy erről kérdezz. Nem vagyok sértődött ember, az életem során nagyon sok
kudarcot megéltem, amihez neked halvány gőzöd sincsen. Azzal kezdted, hogy jó
lenne, ha lenne a Mercsek Györgynek érettségije. Jó lett volna utánajárni, annak
hogy egyáltalán van-e, erősáramú technikumi végzettségem van, ezt el kell, hogy
mondjam neked. Ha úgy gondolod, akkor holnap kiteszem a hátamra, aztán végig
megyek Abán, láthatja akkor majd minden olyan kis társad, akivel összegyűltök,
ezeket latolgatjátok már hosszú évek óta. Én egy nagyszövetkezetnél dolgoztam,
egy 870 fős ipari szövetkezetnél. 5.-6. ember voltam annál a szövetkezetnél. Végig
jártam a ranglétrát. Én költségvetést már akkor láttam, amikor aki itt ül, még senki se
látott. Én abban a rendszerben nem voltam párttag. Tudod mi az? Főépítésvezető
rangban megmaradni egy 870 fős szövetkezetnél? Abán az összes brigádvezetővel
elvégeztették a Marx Egyetemet. Én ezt megúsztam, itt vagyok, nem voltam párttag.
Abán volt egy bedolgozó rendszer abban az időben, 30 asszony ment tőlem
nyugdíjba, ha ma találkozom velük, nagyon sok megcirógat, megköszöni, hogy
onnan mentek nyugdíjba. Volt öt művezetőm, abból egy megyei pártbizottsági tag
volt, mindig jött a hír, hogy leváltanak. Tiborkám, nem váltották le a Gyuri bácsit.
Amikor a rendszerváltás hajnala eljött, akkor beadtam a fölmondásom, a főmérnökkel
jó kapcsolatban voltunk, megkérdezte, hogy miért megyek el. Mondtam neki azért,
mert eljött az az idő, hogy magamnak akarom kikaparni a gesztenyét, nem
szövetkezeti szinten, mert látom, hogy érvényesülni fog a magánszféra, én ezt
támogatom. Én Abáért tettem, amit tettem, és még tenni is fogok, amíg a két kezem
fel tudom tenni, minden ügyben. Van sejtelmetek, hogy mennyibe kerülne a 63-as
úton megépíteni két lámpát? Szóval nem állunk olyan szinten. Ilyenekkel
előhozakodni lehet, meg sértegetni a polgármestert, meg a testületet. Itt nincs
világítás, ott nincs más, mi is tudjuk ezeket a gondokat, de sajnos nem megy minden
egyszerre. Ha belegondolsz, még nagyon kicsi gyerek voltál a rendszerváltás
hajnalán, hogy akkor Aba hol volt, és hol tart ma. Büszkék lehetünk erre, egy nagyon
göröngyös utat járt be ez a testület, amire büszkék lehetünk, és azok is vagyunk.
Mindent, amit teszünk, a település érdekében van. Itt senki egy fillért fel nem vesz
Abán a testületi tagok közül, meg nem is fog remélem, míg én itt leszek. Nem tudom
meddig tudom ezt tenni, addig ígérem, hogy ez így is lesz. Én nem vagyok sértve, de
máskor járjál utána a dolgoknak, mert ezen most meglehetne sértődni, téged be
lehetne perelni becsületsértésért, azt mondtad, hogy legalább érettségije lenne.
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Ezzel kezdted a kis mondókád. Nem számoltál azzal, hogy egy olyan emberrel állsz
szemben, aki élettapasztalattal rendelkezik. A rendőrséggel kapcsolatban olyan
dolgokat tudnék mondani, hogy eláll a szád. Mert azon múlik, hogy most rendőrség
legyen a neve, hanem az a szép szlogenje, hogy szolgálunk és védünk. Tudod hogy
az a szó, hogy szolgálunk, mit jelent? Hazamész gondoljál bele majd, hogy mit jelent
az, hogy szolgálunk. Ott kellene lennie a rendőrségnek is, mert ugye sokkal nagyobb
a betörések aránya, de sokkal jobb a technika is. Nehogy azt higgyétek, hogy itt, ha
lesz rendőrőrs 30 rendőrrel, akkor majd ez megoldódik, mert nem fog. Ezekkel a
dolgokkal mi tisztában vagyunk, és beszélünk is nap mint nap ezekről a kérdésekről,
hogyan tudnánk forrásokat szerezni azokra a nagyon égető pontokra. De azért, amit
Aba elért, nem kell szégyenkezni. Azt meg, hogy mi nem beszélünk emberekkel,
nem tudom, honnan veszed. Engem bárki megállít az utcán, mindenkihez van 1
percem, 2 mondatom, nincs olyan ember Abán, aki engem megszólít, hogy ne álljak
vele szóba. Én alázattal vagyok mindig, meg mondom a testületnek is, azért van itt is
ilyen hangulat. Csak mindennek járjatok utána, és bizalommal legyetek. Soha nem
jöttél még hozzám, hogy Gyuri bácsi legyen szíves mondjon erről valamit.
Megállítottál valamikor?
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Ön felkeresett engem? Mint képviselő a lakosságot?
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Hát ne haragudjál, én most miért kerestelek volna téged? Ez egy szégyenletes dolog,
egyszer a koromnál fogva is, meg hát, ha neked van problémád, eljössz, én
meghallgatlak. Tudjuk ezt a közvetítést Tibikém, tisztában vagyunk vele. A
végzettségről meg mond meg a barátaidnak, hogy Gyuri bácsinak erősáramú
technikum végzettsége van, és főépítésvezető volt 1989-ig, míg ott voltam annál a
szövetkezetnél. Tudnék neked napokig mesélni, mert ha mi egyszer összeülünk, én
annyi mindenről tudnék neked mesélni, amin én keresztülmentem, hogy halvány
fogalmad nincs róla. Azért én már mindent próbálok tolerálni ember módjára, és itt is,
ami történt 2008-ban, ha nem úgy toleráljuk azt a kérdést, akkor megláttuk volna,
hogy mi lett volna a következménye. Ha máskor valami gondod van, nyugodtan
keressél meg.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Fejezzük már be, hogy nekem van gondom. A lakosság hozott fel észrevételeket, én
pedig továbbítottam.
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
A lakosságot te képviseled itt most. Ha eljössz, megkérdezel, elmondom.
Kossa Lajos polgármester:
Én azt javasolnám képviselőtársaimnak, hogy ha kívánnak reagálni még, tegyék
meg. Befejezésül annyit mondanék, hogy az itt elhangzott észrevételeket általában
nem a lakosság mondja, valakik azt szó szerint mondták, és Tibi te vagy az egyetlen,
akit fel tudnak erre használni. Ők nagyon jól tudják, hogy jó pár olyan állítás volt, amit
maximum kocsmai asztalnál szabad elmondani, többet az illem nem enged meg, de
nem csak az illem, egyéb sem, de te sajnos még 2010. után sem tanultál és te képes
vagy idejönni és ezeket itt a kamerába elmondani, és azt hiszed, hogy ezzel te most
nagyon megmondtad. Köszönöm egyébként, legalább megbizonyosodtunk róla, hogy
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amit az ember érzékelt, hogy valami megint készülődik, most a rajtpisztoly el van
sütve, tudomásul vesszük, hogy 2014. őszéig, a helyi választásokig erre kell
felkészülni.
Annyit üzennék azoknak, akik ezeket a véleményeket mondták, természetesen, ha
muszáj vissza fogunk térni 2008-ig falugyűlés keretében, hogy mikor mi történt. Nem
javasolnám, én már nem szeretném még egyszer megnyitni azt az időszakot, devan
még dolog, amit a közösséggel meg kell osztani. Nem szeretném, de ha akarjátok,
meg fogjuk osztani.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Magisztrátusi ülés mikor lesz?
Kossa Lajos polgármester:
Nem tudom Tibor. Facebookolhatsz majd, hogy nem tudom, mikor lesz magisztrátusi
ülés.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Ez a mondata nem engem minősített Kossa Úr.
Kossa Lajos polgármester:
Szerintem sem. Ha valaki nem tanul abból, ami történt, még egyszer belelép
ugyanabba a folyóba, akkor én nem tudok mit tenni.
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Kielégítő volt a válaszom?
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Kossa úr, én jó indulatból elmondtam, hogy a közösségi pénz...
Kossa Lajos polgármester:
Hidd már el, hogy a helyi közösségi pénz bevezetéséhez a legkevésbé rád van
szükség és a te segítségedre. Azokra lenne szükség, akiknek van pénzük, akik
betennék, de legelőször is szakértelemre lenne szükség, akik ennek az alapjait
lerakják, de itt az a probléma, hogy fogalmad sincs arról, hogy kell megteremteni
valamit. Én ezért mondtam, és te itt most vérig sértettél olyan embert, akik már
letettek valamit az asztalra az életben, és én azért kérem ki az ő nevükben is. Észre
sem veszed, hogy mit csinálsz.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
A lakosság hozta fel ezeket a véleményeket, észrevételeket, ezzel Ön is megsérti a
lakosságot, akik ezt elmondták.
Kossa Lajos polgármester:
Tibor, aki neked ezt mondta, az tényleg viselje a következményét annak, de te nem
mondhatod azt, hogy a lakosság, mert ilyen nincsen. A lakosság 2010-ben titkos
szavazással szavazott. Kétszáz valahányan voltak, akik a te programodat
támogatták, ami arról szólt, hogy kossaizmus van a faluban, diktatúra stb...
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
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Ez nem igaz. Voltak közösségi pénz, helyi pénz, gazdasági fejlesztések és
programok, és ezt ön is pontosan tudja.
Kossa Lajos polgármester:
Kétszáz valahányan támogattak.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
De ez nem érv, ön engem is kell, hogy képviseljen.
Kossa Lajos polgármester:
Amit csinálunk, azzal nem téged képviselünk, és nem azt a kétszáz embert, aki téged
támogat?
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Nem értem mért van felháborodva azon, amiért elmondok egy véleményt. A
lakosságot körbejártam, megkérdeztem, elmondtak egy véleményt és én ezt
elmondom Önöknek. Úgy gondolom, hogy nem kell ezen megsértődni a tagoknak.
Úgy látom, hogy Ön fordítva ül a lovon, hogy maga elfelejti, hogy mi adófizetők tartjuk
el Önt, és nem fordítva. Tehát nem mi vagyunk Önért, hanem Ön van miértünk, a
lakosságért.
Kossa Lajos polgármester:
Talán bizonyítom a mindennapokban, hogy a lakosságért vagyok. Még egyszer
mondom, nagyon sajnálom, hogy te ezen a szinten vagy. Nincs is miről beszélni, és
ha te úgy gondolod, hogy a testületi üléseknek, falugyűléseknek, magisztrátusnak
erről kell szólnia, hogy a polgármester fordítva ül a lovon, sértegetsz…
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Nem erről kell szólnia, nem ez a probléma.
Kossa Lajos polgármester:
Azt én előtted elmondtam, hogy mi a probléma Abán, de tudsz ezeknek a
megoldásában segíteni?
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Miért nem hívunk össze egy magisztrátusi ülést, döntsünk és beszéljük meg, hogy
mit lehet tenni közösen?
Kossa Lajos polgármester:
És mit lehet tenni szerinted?
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Hívjunk össze egy magisztrátusi gyűlést és beszéljük meg, ne itt 2 percben oldjuk
meg.
Kossa Lajos polgármester:
Nagyon egyszerű, írd le, hogy szerinted mit lehetne tenni.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
De nem csak rólam van szó, nem tud elszakadni a Gottlóz Tibortól. Nem énrólam
van szó, hanem a közösséget vonjuk be széles körben. Döntsünk, beszéljük meg.
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Kossa Lajos polgármester:
Mercsek György a Foxi Maxit emlegette, és elnézést, hogy most már én is ezen a
szinten beszélek, de ne haragudj, azok akik foxi maxi egyetemet végeztek, akik arról
beszélnek, hogy arrogáns a polgármester, hogy itt megtorlás és megfélemlítés van,
kérdezd meg őket kedves barátom, hogy mit csináltak ebben a faluban az ’50-es
években, a ’60-as, a ’70-es, a ’80-as években az akkori vezetők. Kérdezd meg őket,
de ha nem akarják elmondani, akkor majd én elmondom, hogy az én családomnak
hogyan vették el a házát, hogy vették el mindenét, és milyenek voltak a megtorlások.
És az, hogy így beszéltek, az egy dolog. 23 év után tudomásul veszem, és azt is,
hogy te ilyen környezetben mozogsz és ezeket a véleményeket hallod. De egyet ti is
vegyetek tudomásul, a közösség többsége 1990. óta, bölcsen nem ezt a fajta
véleménynyilvánítást támogatja. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy
bebizonyítsuk, hogy 2014-ben is az a helyes lépés, ha nemet mond erre a politikára,
és ezért ne haragudjatok ránk, mert ez a testület értetek is dolgozik, mert az, amit
Aba elért, annak Ti is örülhettek. Kérdezd meg a körödet, akik 90’ előtt is
tapasztalták, hogy mi volt akkor, hogy hol tart ma ahhoz képest Aba. Szerintem ezt a
vitát most itt zárjuk le, és ha majd lesz érdemi javaslatotok a közösség életének a
jobbá tételére, megkérlek, hogy akikkel te most beszélgettél, írjátok fel egy lapra.
Ifj. Gottlóz Tibor helyi lakos:
Csináljon akkor egy magisztrátusi gyűlést.
Kossa Lajos polgármester:
Tibor, nézd meg, fél órája megy itt a semmittevés. Egy kocsmai asztalhoz való az,
amit itt most csinálunk. Erre semmi szükség. Egyébként megmondom őszintén, te
még semmi olyat nem tettél le az asztalra, azon kívül, hogy pocskondiáztál
embereket, amiért nekem le kellene ülnöm veled bármiről beszélgetni. De ha van jó
gondolatod a közösség érdekében, még egyszer mondom, azt írd le és meg fogja
tárgyalni a képviselő-testület. És ha kell, akkor a magisztrátus is. Megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e reagálni, mert nemcsak engem érintett ez az
ügy, hanem őket is. Ha nem, akkor itt ezt a mai napot bezárjuk. Köszönöm szépen
Gottlóz Tibornak, hogy a lakosság véleményét megosztotta velünk, biztos lehet
benne, hogy mérlegelni fogjuk az elhangzottakat, és mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy minél nagyobb megelégedésre zárhassuk majd ezt a
választási ciklust. Köszönöm, hogy megosztotta velünk ezen gondolatokat. Kérdése,
bejelentése van –e valakinek? Amennyiben nincs, akkor megköszönöm mindenkinek
a részvételt. A mai ülést ezennel bezárom, békés, boldog új esztendőt kívánok
mindenkinek!

K.m.f.

Nagy András Botond
jegyző

Kossa Lajos
polgármester
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