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

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, hiányzik dr. Pőcze
Ferenc, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésünkön nem tud részt
venni. Az ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék
javaslatot tenni:
Napirendi pont:
1.

Az

önkormányzat
beterjesztése

és

intézményei

2014.

évi

költségvetésének

Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

1.

Az önkormányzat
beterjesztése

és

intézményei

2014.

évi

költségvetésének

Kossa Lajos polgármester:
A 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét Borza András pénzügyi osztályvezető
elkészítette, és a mai ülésen képviselőtársaim megkapták. Jeleztem már előzetesen
is, hogy a mai testületi ülésünkön csak a beterjesztése történik meg a
költségvetésünknek. A törvény által előírt határidőben a mai nappal eleget tettünk
ezen kötelezettségünknek, a képviselő-testületnek egy hónapja van arra, hogy a
szükséges egyeztetéseket bizottsági szinten lefolytassa, március 5.-ig kell jóváhagyni
a 2014. évi költségvetésünket. Az idei éves költségvetésünk bevételi és kiadási
főösszege 1.458.051.000.-Ft. Működési bevételünk 590.024.000.-Ft, felhalmozási
bevételünk pedig 868.027.000.-Ft. Működési kiadások 707.745.000.-Ft, felhalmozási
kiadások 750.306.000.-Ft. A tavalyi évben vezette be először előírásként a
költségvetés elkészítésénél a kormány, hogy működési kiadásainkat és bevételeinket
a megadott metodikának megfelelően külön kell szerepeltetni. Jól látszik az, hogy bár
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a működési hiányunk kevesebb, mint a tavalyi évi, a működési bevételeink és
kiadásaink közötti különbözet, még mindig 117.721.000.-Ft. Ez azt jelzi, hogy az a
feladat finanszírozás, amelyet a kormányzat célul tűzött ki, még nem teljesen valósult
meg. Ebből kifolyólag az idei évben is a parlament az önkormányzatok külön
támogatására a tavalyi évhez hasonló nagyságrendű keretet különített el annak
érdekében, hogy az évközbeni korrekciókat végre tudják hajtani, tehát bízunk abban,
hogy ez a működési hiány az év során kormányzati intézkedéseknek köszönhetően
csökkeni fog, ill. bízunk abban is, hogy mi is tudunk olyan lépéseket tenni, amelyek a
mi oldalunkról csökkenthetik ezt a különbözetet. A jelenlegi állás szerint a
felhalmozási bevételeinkből tudjuk ezt a hiányt fedezni, tehát a költségvetésünk ilyen
szempontból egyensúlyban van. Természetesen hozzá kell tennem, hogy a
következő hónapok, hetek során még nagyon sok fejlemény várható, amely bízunk
benne, hogy pozitívan fogja az önkormányzatunkat érinteni. Bízom benne, hogy
amikor március 5-én pontot teszünk a költségvetésünkre, akkor már sokkal
biztosabban látjuk a 2014-es évet. A fejlesztési kiadásokról szeretnék néhány szót
szólni, a tervezett beruházások nem ismeretlenek képviselőtársaim előtt. Azok a
folyamatban lévő beruházásaink szerepelnek a költségvetésben, amelyekről már szó
volt az előző testületi ülésünkön is, be kell fejeznünk a Járóbeteg Szakellátó
Központot, a kerékpár út kivitelezésével kapcsolatban a pénzügyi elszámolás van
hátra, az ivóvíz minőség javító programunknak szintén a pénzügyi lezárása és
további három sikeres pályázat megvalósítása vár ránk. Az egyik pályázatunk az
óvoda energetikai felújítására vonatkozik, a másik két pályázatunk pedig olyan
energetikai fejlesztésről szól, amely az iskola, óvoda, polgármesteri hivatal épülete
mellett megépítendő kisebb naperőműveket foglal magában, amelyek által az
intézményeink áramszámlái minimálisra csökkenhetnek. Ezek azok a fejlesztési
elképzelések, amelyeknek az önrészét terveztük a költségvetésünkben, tehát abban
az esetben, ha az önerő pályázataink sikeresek lesznek, akkor ezek jelentős
mértékben javíthatják a költségvetésünket. A következő hetek legfontosabb
eseménye a kormányzati adósságkonszolidáció Abát érintő része, 2014. február 28.ig vállalja át a kormány a helyi önkormányzatok fennmaradt adósságállományát. A
képviselő-testület meghozta a szükséges határozatot az egyeztetések a bankok és
az önkormányzat között megtörténtek. Jelenleg az átvállalást bonyolító állami
szervezet vizsgálja felül a benyújtott adatokat, és február 28.-án reményeink szerint a
hitelintézetektől származó adósságunk eltűnik a költségvetésünkből. Fontos feladata
lesz ennek az évnek még az adósságrendezési eljárás befejezése, annak harmadik
ütemében vállalt kötelezettségünk teljesítése, ez szintén szerepel a
költségvetésünkben 50.000.000.-Ft-tal, amelyet ingatlan értékesítésből befolyó
bevételekből fogunk rendezni. Természetesen a működtetés kapcsán nagyon fontos
lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy az oktatás, a kultúra, az
egészségügy és a szociális szféra területén biztosítani tudjuk a jó színvonalú ellátást.
Ezek közül egy olyan területet szeretnék kiemelni, amely a 2014-es évet alapvetően
fogja meghatározni, ez a szociális terület, amellyel kapcsolatban a képviselő-testület
fontos döntéseket hozott egy előző testületi ülésen. Első lépésként a Fórum étterem
saját üzemeltetésbe történő átvételéről döntöttünk, egyrészt racionális
szempontokból, másrészt egy olyan minta programot szeretnénk kialakítani a
közétkeztetés területén, amely a gyermekeink számára nagyon fontos lehet.
Örömmel szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy 2014. január 20-val a
saját üzemeltetés elkezdődött, sikerült zökkenőmentesen elindítani a közétkeztetést
az önkormányzat által, úgy gondolom, hogy a visszajelzések egyértelműen pozitívak,
és pénzügyi oldalról is megalapozottnak tűnik a döntésünk. Annál is inkább igaz ez,
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mivel a korábbi információink szerint azt tudtam akkor elmondani, hogy a kormányzat
a tavalyi szinten fogja megfinanszírozni a közétkeztetést, az elmúlt hét péntekén
viszont azt a tájékoztatást kaptuk írásban, hogy a tavalyi 45 milliós szint helyett 39
millió Ft-ot biztosítanak a saját bevételeinkkel együtt közétkeztetés finanszírozására.
Ez azt jelenti, hogy most azáltal, hogy saját üzemeltetésben van a konyha és az
étterem, meg tudjuk tenni azokat a szükséges lépéseket, amelyekkel ezt a
forráskiesést át tudjuk hidalni. Úgy gondolom, hogy mindenki által jól érzékelhető, ha
továbbra is megrendeltük volna az étkeztetést, akkor az önkormányzat ebben az
évben több mint 10 millió Ft hiányt kellett volna, hogy elszenvedjen. Gyakorlatilag
semmit nem tudtunk volna tenni, hogy ez a hiány ezen a területen csökkenjen. Ezért
is nagyon fontos a képviselő-testületnek az a másik döntése, amelyben arról
határoztunk, hogy a szociális ellátást is önkormányzati feladatként kívánjuk
biztosítani, ezért a Jobb Otthon Alapítvánnyal közös megegyezéssel szeretnénk
megszüntetni a fennálló szerződéseinket, az átadás-átvételi mikéntjéről és a
működés átvételének a feltételeiről, mind az idősek otthona tekintetében, mind pedig
a szociális ellátás egyéb területei tekintetében február végén, március elején tudunk
a képviselő-testület asztalára konkrét előterjesztést letenni. Ezzel a lépéssel
hatékonyabban fogjuk tudni megoldani a feladatainkat. Természetesen a
legfontosabb cél az, hogy az eddigieknél jobb minőségű ellátást biztosítsunk, de
emellett az is látszik egyértelműen, hogy ezen döntéseink gazdasági oldalról is
nagyobb mozgásteret biztosítanak az önkormányzatunk számára. Hiszek abban,
hogy ezek a döntéseink olyan változásokat hoznak a közösségünk életében,
amelyek pozitív visszajelzésre fognak lelni valamennyi érintett részéről, továbbá ezek
a lépések az önkormányzat gazdasági pozícióit is javítani fogják. Tehát komplexen
nézve a döntésünk úgy tűnik, éppen időben történt, és bízom abban, hogy a
strukturális átalakítások következtében pénzügyi források is szabadulnak majd fel.
Erről az évről is elmondható, hogy nem lesz könnyebb, mint az előzőek voltak.
Nagyon bízom abban, hogy az ipari park fejlesztése, amely kapcsán szintén fontos
döntéseket hoztunk a közelmúltban, és amely az önkormányzati cégeink által kerül
megvalósításra terveink szerint, 2014-ben végre elhozza azokat a betelepülő
vállalkozásokat, amelyek a jövő évtől már jelentősen javíthatják önkormányzatunk
mozgásterét a helyi adóbevételek jelentős növekedése által. Nagyon sok olyan
fejlemény várható ebben az évben, amelyekre akkor kell reagálnunk, amikor oda
érünk, ill. amikor a külső partnereink is úgy érzik, hogy megérett az idő arra, hogy
lépni kell. Bízom abban, hogy a repülőtér-fejlesztés kérdése is nyugvó pontra kerül
Székesfehérvár önkormányzata és a befektetők között az első negyedévben, és
akkor mi is tovább tudunk lépni ezen a területen is. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan
terület még az önkormányzat számára, amelynek a megfelelő kezelése komoly
mozgásteret biztosíthat számunkra. Természetesen lesznek olyan fejlesztések is
ebben az évben, amelyek nem az önkormányzat által történnek, de a
támogatásunkra szükség lesz. Több elnyert pályázat van, amelyeknek a fedezetét
biztosítanunk kell majd a 2014. éves költségvetésben. A 2014-es évben a Ófalu
projektünket is olyan állapotba kell hoznunk, hogy benyújtható legyen a pályázat a
2014. és 2020. közötti EU fejlesztési időszakban. Természetesen ennek a
költségvetési hátterével is foglalkoznunk kell majd, de egyértelműen úgy tűnik,
megérett az idő arra, hogy az eddigi előkészítő munkát folytatva leporoljuk mindazon
terveket, tanulmányokat, amelyek korábban készültek. A költségvetés részletes
tárgyalása előtt ennyit kívántam elmondani, kérem képviselőtársaimat, hogy tekintsék
át az anyagot, a következő egy hónapban a szükséges egyeztetéseket is lefolytatva
március 5-re tűzzük ki azon testületi ülés időpontját, amelyen jóvá fogjuk hagyni az
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önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetését. Már a költségvetés a
végrehajtáshoz kapcsolódóan két kérésem volna a képviselőtársaimhoz. Egyrészt
már jeleztem, hogy az óvoda energetikai felújítása kapcsán aláírtuk a támogatási
szerződést, tehát nincs akadálya annak, hogy az előkészítő munkákat elkezdjük
annak érdekében, hogy szeptemberre, az óvoda nyitásának időpontjáig ezen
jelentős fejlesztés megtörténhessen. Első lépésként a közbeszerzés előkészítéséről
kell döntenünk, kérem a képviselő-testületet, hogy a jól bevált gyakorlatnak
megfelelően bízzuk meg a Sárvíz Nonprofit Kft.-t a közbeszerzési kiírás
elkészítésével, javaslom, hogy az eddigiekhez hasonlóan 300.000.-Ft díjazás
ellenében kössük meg a szerződést a céggel. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban
kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
7/2014. (II. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza
a Sárvíz Nonprofit Kft.-t azzal, hogy a „KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése”
azonosító számú a „Hétszínvirág óvoda energetikai felújítása Aba településen”
című elnyert pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárást bonyolítsa le bruttó
300.000,-Ft megbízási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy a másik kérésről is könnyű lesz dönteni. A tavalyi év végén
döntött a kormány arról, hogy visszamaradt Európa Uniós források egy részét
elkülönítve megnyitja ismét az országos főutak mentén építendő kerékpárutakra
vonatkozó pályázati ablakot. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy benyújtsuk a
Fehérvári út még hátralévő északi szakaszára, ill. a déli részen az Árpád utca és a
Vak Bottyán utca közötti részre a pályázatot. Hozzá szeretném tenni, előfeltétel volt
az, hogy jogerős építési engedéllyel rendelkezzen a pályázó, tehát azonnal
megkezdhető legyen a munka, és 2015. év végéig pénzügyi elszámolással együtt be
is tudja fejezni. A támogatás mértéke 100%, önrészt nem igényel, minden feltételnek
megfelelünk a pályázat benyújtásához. Mivel ez egy kiemelt pályázati lehetőség,
ahhoz, hogy benyújtható legyen, kell a nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyása.
Bízzunk benne, mivel itt egy olyan beruházásról van szó a 63-as út mentén, amely
nagyon sok lakót érint, megkapjuk a minisztériumi hozzájárulást is. A legfontosabb
kötelességünk az, hogy éljünk ezzel a pályázati lehetőséggel, nyújtsuk be a
pályázatot, ehhez kérnénk a képviselő-testület támogatását. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés?
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Varga Istvánné képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy a 63-as úton a vasúti átjáróig, az Árpád utca
sarkáig történne meg a kerékpárút kiépítése?
Kossa Lajos polgármester:
Ezek nagyon régen elkészített terveink, ebből két szakasz maradt el a legutolsó
pályázatnál, északon a Sereg sarokig még fennmaradó rész, ill. van engedélyünk a
Vak B. utca és az Árpád utca közötti szakasz kiépítésére. Tehát amennyiben ez a
pályázatunk sikeres lesz, akkor azon a 200 méteres szakaszon is ki fog épülni a
kerékpárút. Tehát ez a két szakasz szerepel a pályázatban. Ha sikeres lesz a
pályázat, akkor elmondhatjuk, hogy 100%-os a sikerünk, ugyanis amit sok évvel
ezelőtt megterveztettünk abban bízva, hogy Európai Uniós támogatást tudunk hozzá
szerezni, ez 100%-osan megtörténhet ebben az Európai Uniós fejlesztési ciklusban.
Aki egyetért azzal, hogy benyújtsuk a pályázatot a Fehérvári úton még elmaradt
szakaszokra, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
8/2014. (II. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be a 63-as számú országos főút mellett a kerékpárút hálózat
fejlesztése érdekében a Fehérvári út Sereg sarokig terjedő hátralévő
szakaszára, valamint az Árpád utca és Vak Bottyán utca közötti szakaszán a
kerékpárút megépítésére vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Kossa Lajos polgármester:
Alpolgármester úr kért meg, mivel nem tudott ideérni az ülésre, hogy tájékoztassam a
képviselő-testületet a következőkről. Ő szerette volna, de így most én fogom helyette
a tájékoztatást megtenni. Pőcze Ferenc tavalyi év végétől Budapesten talált állást, ott
dolgozik, és ezért szeretné jelezni a képviselő-testület és Aba közössége számára is,
hogy 2014. január 1-jétől társadalmi megbízatásban és térítésmentesen fogja ellátni
az alpolgármesteri feladatokat. Dr. Pőcze Ferencet 2008. májusában, az
önkormányzat életének egy nagyon nehéz szakaszában bízta meg a képviselőtestület az alpolgármesteri teendők ellátásával. Az elmúlt éveket közösen dolgoztuk
végig, úgy gondolom, hogy az elért eredmények önmagukért beszélnek.
Alpolgármester úrnak köszönöm, hogy segítette heti több napban a polgármester és
a hivatal munkáját ebben a nehéz időszakban. Tehát 2014. január 1-jétől továbbra is
társadalmi megbízatású alpolgármesterként fogja ellátni a teendőket a választásokig,
de már térítésmentesen, ezt a nyilatkozatot tette az önkormányzat felé. Aki ezzel
egyetért, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
9/2014. (II. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4 § (3) bekezdése és Dr. Pőcze Ferenc társadalmi
megbízatású alpolgármester írásos kérelme alapján, úgy határoz, hogy 2014.
január 1. napjától kezdődően Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester részére
tiszteletdíjat és költségtérítést nem állapít meg.

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

K.m.f.

Nagy András Botond
jegyző

Kossa Lajos
polgármester
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