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Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. március 5. napján 16.30-kor
megtartott nyílt ülésén

Jelen vannak:

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

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és
kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes. Hiányzik
Kasó László képviselő, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem
tud részt venni, dr. Pőcze Ferenc alpolgármester pedig előzetesen jelezte, hogy
késni fog. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék
javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1. Feladatellátási szerződés megkötése az abai II-es számú háziorvosi körzet
háziorvosi tevékenységének 2014. május 1-jétől történő ellátására
2. Tájékoztató a Magyar Állam által átvállalt önkormányzati adósságállomány
összegéről, az adósságkonszolidáció rövid- és hosszú távú hatásairól (az
Abai Magisztrátus 2007. március 14-i ülésén történtek felelevenítése
felvételről)
3. A Szeretet átölel, az Igazság felemel, a Szabadság világosságot teremt Mátyás Király Emlék7év Abán 2013. január 24.-2020. április 06. - AZ ÚJ VILÁG
SZÜLETÉSE - 2014. - A GYERMEKEK ÉVE
4. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének elfogadása
5. Az Atilla Király Gimnázium igazgatójának pályázati kiírás nélküli ismételt
megbízásának véleményezése
6. Együttműködési megállapodás megkötése a Depónia Kft-vel a 2014. évi
települési szilárd hulladék-gazdálkodási feladatok ellátására
7. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
8. Az Abai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
9. Bejelentések

1

Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. Feladatellátási szerződés megkötése az abai II-es számú háziorvosi körzet
háziorvosi tevékenységének 2014. május 1-jétől történő ellátására
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Marada Roland doktor urat, valamint
Hegedűs János doktor urat. Hegedűs János doktor úr előzetesen hozzájárult ahhoz,
hogy a pályázatát, ill. a személyét érintő kérdéseket nyilvános ülésen tárgyalja meg a
képviselő-testület. Képviselőtársaim és a városközösség előtt is ismeretes, hogy
Marada Roland doktor úr és családja úgy döntött, hogy Németországban kíván
szerencsét próbálni a közeljövőben, és emiatt a köztünk érvényben lévő szerződést
az abban foglaltaknak megfelelően 6 hónapra felmondta október végén, tehát ez azt
jelenti, hogy április 30-án jár le. Hat hónapig a praxisjog őt illeti meg, és amennyiben
ez idő alatt sikerül valakivel megegyeznie a praxisjog megvételéről, és amennyiben
ennek a személynek a pályázatával és a személyével a képviselő-testület is egyetért,
akkor meg lehet kötni az új feladatellátási szerződést. Aba ismét szerencsés
helyzetben van, ugyanis nem kell attól tartanunk, hogy betöltetlen marad az állás.
Doktor Úr jelezte, hogy van jelentkező a praxisjogra, Dr. Hegedűs János Andrással
sikerült megkötni az előszerződést is, és amennyiben a képviselő-testület a mai
bemutatkozás után egyetért a személyével, és jóváhagyja azt, hogy ő legyen május
1-jétől a II-es számú háziorvosi körzetnek az orvosa, abban az esetben megtudják
kötni a szerződést, ill. az OEP-el is meglehet kötni a finanszírozási szerződést. Én
ezen gondolatok jegyében szeretném átadni először doktor úrnak a szót. Kértem,
hogy pár szóban a közösségtől itt a testületi ülésen is búcsúzzon el. Utána pedig
Hegedűs János doktor urat kérném meg, hogy az életéről, az elképzeléseiről szóljon
pár szót.
Dr. Marada Roland háziorvos:
Köszönöm szépen polgármester úr. Legelőször is szeretnék megköszönni Abának, a
lakosoknak, a betegeimnek mindent. Nagyon nehéz döntést hoztunk meg a
feleségemmel, ill. a családommal. Köztudott, hogy külföldön orvosként elég jól lehet
elhelyezkedni, jó lehetőségek vannak, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk.
Szörnyű nehéz döntés volt, és nem vagyok benne biztos, hogy jó döntés volt. Lehet,
hogy meg fogom bánni, de én úgy gondolom, hogy amíg fiatalok vagyunk, ezt meg
kell próbálni. Emiatt mondtam fel ezt a szerződést, és emiatt hagyom el Abát. Én itt
nagyon jól éreztem magam, nagyon szép ideje volt az életemnek, amit itt
dolgozhattam. Még egyszer szeretnék mindent megköszönni és remélem, hogy a
kolléga a város megelégedésére fog szolgálni. Köszönöm szépen.
Dr. Hegedűs János András:
Szeretettel köszöntök mindenkit, Hegedűs János vagyok, a Fejér Megyei Szent
György Kórházban dolgozom, közel 8 éve. Ezzel párhuzamosan az Országos
Mentőszolgálatnál 16 éve dolgozom. Remélem, hogy az itt szerzett tapasztalatokat
majd kamatoztatni tudom a leendő háziorvosi körzetemben. A doktor úrral korábbra
nyúló baráti kapcsolatban vagyunk. Ő keresett meg, hogy érdekelne-e ez a
háziorvosi praxis. Rövid gondolkodási idő után úgy döntöttem, hogy belevágok.
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Kihívásnak vélem, rengeteg barátom köt Abához, korábban én is dolgoztam itt az
ügyeleten kb. fél éven keresztül. Akkor is csak jót tapasztaltam, mind a betegekkel,
mind pedig Abával, a településsel kapcsolatban. A kórházban szerzett
tapasztalatokat szeretném kamatoztatni. Szeretném, ha a betegeknek a
szakrendelésre történő bejutáshoz kórházi kapcsolatrendszerem által tudnék
rövidebb időpontokat szerezni. Szorosabb kapcsolatot szeretnék ápolni a kórház
minden szakrendelésével, ezt az eddigi kapcsolatrendszeremre alapoznám, és
remélem, hogy ebből kamatoztathatnak a betegek is. Nagy kihívásnak tartom az
itteni munkámat, remélem mindenki meg lesz elégedve, ezen fogok dolgozni.
Kossa Lajos polgármester:
Előzetesen egyeztettünk doktor úrral, mivel Székesfehérváron lakik ő és a családja,
a kezdetekben mindenképpen Marada doktor úrhoz hasonlóan kijárással fogja
megoldani a rendelést. Ez azt jelenti, hogy a megszokott módon 8-16 óra között
elérhető lesz az orvosi rendelőben ill. a településen. Természetesen amennyiben a
személyével egyetértünk, én bizakodom abban, hogy előbb utóbb megszületik az a
döntés is, hogy kicsit közelebb jönnek Abához. Átadom a szót képviselőtársaimnak
és vendégeinknek, bárkinek van kérdése, észrevétele, megteheti most.
Varga Istvánné képviselő:
Szeretettel köszöntök mindenkit! Tisztelt képviselő-testület! Azt gondolom, hogy
köszönetet mondhatunk Marada Roland doktor úrnak. Nagyon személyes
kapcsolatot tudott kiépíteni, ápolni a betegeivel, ezúton is köszönjük. Erről már a
doktor úrral előzőleg beszéltünk, ez tényleg egy lehetőség a számára, és nem
tudunk mit tenni, mint elfogadni az döntését. Nagyon sajnáljuk, de az élet nem állhat
meg. Egy ekkora településnek, kisvárosnak, mint Aba szüksége van mindkét
körzetben a megfelelő háziorvosi ellátásra. Én Hegedűs doktor úr pályázatát
megismerve úgy gondolom, hogy az a sokrétű munka és munkaterület, ahol ő már
dolgozott, tevékenykedett, csak Aba és a betegek előnyére fog válni. Szeretettel
várjuk itt Abán, és kívánjuk, hogy találja meg a számítását. Ehhez jó egészséget és
sok sikert kívánunk, természetesen Marada doktor úrnak is. Részemről nagyon
örülök, hogy időben megszületik a döntés, tudniillik, nagy a település, sokan vagyunk
és szükséges a két orvos.
Fábián Judit ,az Aba Sámuel Tagiskola igazgatója:
Az iskola részéről szeretném a doktor úrnak megköszönni azt a sok segítséget, amit
nyújtott nekünk. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az intézmény és közötte, ill. a
pedagógusok és gyerekek között. Bármilyen problémával fordulhattunk hozzá,
nagyon sok segítséget kaptunk. Azt hiszem, hogy Niczky doktornő után ő volt az első
olyan orvos, akivel sikerült ilyen bizalmi kapcsolatot kialakítani. Remélem, hogy az új
doktor úrtól hasonló segítséget fogunk kapni.
Kossa Lajos polgármester:
Magam is személyesen szeretném megköszönni Marada Roland doktor úrnak az
orvosi és emberi tevékenységét. Személyesen is nagyon pozitívak és jók voltak a
tapasztalataim, de polgármesterként sem hallottam negatív visszajelzést az elmúlt
évek tevékenységéről. Sajnáltam, amikor doktor úr bejelentette a távozási
szándékát, de az indokait megértettem. Örülök annak, hogy reményeink szerint olyan
utódról szavazhatunk itt ma, aki hasonló módon fogja majd ellátni a háziorvosi
tevékenységet. Az elődje is igen magasra tette a mércét, így doktor úr a kihívás nem
kicsi, de úgy gondolom, hogy volt már ilyen az életében, tehát amennyiben most egy
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percen belül a testület is úgy gondolja, akkor várjuk szeretettel, és bízunk abban,
hogy a betegek és a II-es számú körzetben lakók is hasonlóan gondolják majd. A
jegyző úr elkészítette a feladatellátási szerződést, amelyet dr. Hegedűs János
cégével kötne a képviselő-testület. Aki a feladatellátási szerződés megkötésével az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy
a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
12/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba IIes számú háziorvosi körzet háziorvosi ellátására 2014. május 1-től határozatlan
időre az SOS-MED Betéti Társasággal (székhelye: 8000 Székesfehérvár
Torockó u. 30.) feladatellátási szerződést köt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Doktor úrnak gratulálok és kívánom, hogy zökkenőmentes legyen a feladatátvétel, és
az OEP-nél is sikerüljön beszerezni minden engedélyt határidőre. Marada doktor
úrnak pedig sok sikert kívánunk, őrizze meg a közösségünket jó emlékezetében.
Köszönjük szépen.
(Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester megérkezett a képviselő-testület ülésére.)
2. Tájékoztató a Magyar Állam által átvállalt önkormányzati adósságállomány
összegéről, az adósságkonszolidáció rövid- és hosszú távú hatásairól (az
Abai Magisztrátus 2007. március 14-i ülésén történtek felelevenítése
felvételről)
Kossa Lajos polgármester:
Örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, vendégeinket és a közösség minden
tagját, hogy az állami önkormányzati adósságkonszolidáció utolsó üteme február 28án lezárult. Ez így van Aba önkormányzatának esetében is, február 28-ával az állam
Aba önkormányzatának valamennyi olyan hitelintézeti adósságát kifizette, átvállalta,
amelyek megítélésünk szerint a törvény és jogszabályok alapján ebbe az
adósságkonszolidációs körbe tartoztak. Így február 28-án az Erste Banknál, a
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-nél és a Duna Takarék Banknál fennálló
tartozásunkat, összességében 45.814.303-Ft-ot fizetett ki a Magyar Állam ezen
bankok számára. Az Erste Bank és a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
esetében az adósságrendezés kapcsán fennmaradt adósságrészünket egyenlítette
ki a Magyar Állam. A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től a Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ előkészítő munkáinak a fedezetére kaptunk annak
idején hitelt. Most végre ez is lezárult, a Finanszírozó Zrt. megkapta az őt jogosan
megillető összeget. A Duna Takarék Bank esetében, ezt jeleztem képviselőtársaim
számára, a kerékpárút fejlesztési pályázatunk kapcsán állt fent egy támogatást
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megelőlegező hitelünk. Ezt is átvállalta az állam azzal, hogy amikor a támogatás
összegét megkapjuk, akkor ezt a Magyar Állam számára tovább kell majd utalnunk.
Tehát itt gyakorlatilag a kamatköltségektől szabadított meg bennünket a Magyar
Állam. A Hypo Bank esetében összességében 1.681.962 Euro átutalása történt meg.
Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy nem átvállalta a Magyar Állam a
kötvénytartozásunkat, hanem egy összegben kifizette a Hypo Bank számára azt.
Tehát 2014. február 28-án maradéktalanul visszafizetésre került a Hypo Bank
számára annak a kötvényállománynak az értéke, amelyet 2007. februárjában
jegyzett le a bank, 4 millió Euro értékű kötvényről volt szó, amit annak idején az
önkormányzat kibocsátott. Nem kell különösképpen magyaráznom azt, hogy ez
milyen terhet vesz le az önkormányzatunk válláról. Nagyon érdekes momentum,
hogy 2007. február 28-án, tehát éppen a törlesztés napját megelőzően 7 évvel került
Aba önkormányzatának a folyószámlájára a kötvénykibocsátásból rendelkezésünkre
bocsátott összeg, amely annak idején 1.001.600.000 Ft volt. Tehát éppen 7 év telt el
azóta, és csak emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a kötvényünk eredeti lejárati
ideje 2027.december 31-e volt. Még az adósságrendezés során ezt az időpontot a
bank további 5 évvel hosszabbította meg, tehát a visszafizetés módosított lejárati
határideje 2032.december 31-e volt. A Magyar Állam adósságkonszolidációs
programjának köszönhetően éppen 18 évvel előbb sikerült ezt a törlesztést
megtenni, összesen 4.206.100. Euro tőketörlesztéstől szabadultunk meg, ill. 2032-ig
ezen tőkének a kamataitól. Ez egy igen nagy terhet vesz le az önkormányzatunk
válláról. Természetesen még további olyan nagyon fontos előnye is van ennek az
adósságkonszolidációnak, amelyre szeretnék kitérni, mielőtt azonban ezt
megtenném, ahogy a napirendi pont kapcsán is jeleztem, szeretném, ha közösen is
megtekintenénk egy 7 évvel ezelőtti felvételt, amely 2007.03.14-én az Abai
Magisztrátus ülésén készült. Azért szeretném, ha megtekintenénk ezt a felvételt,
ugyanis ez a magisztrátusi ülés többek között azért került összehívásra, mivel
néhány nappal az ülés előtt, tehát 2007. február 28-án utalta a Hypo Bank Aba
önkormányzata számlájára az 1.001.600.000 Ft-os összeget. Akkor tájékoztattuk a
magisztrátust és az abai közösséget arról, hogy mit gondolunk mi ezen
kötvénykibocsátás tükrében a közösség jövőjéről. Érdemes visszatekinteni, hogy
milyen terveink, elképzeléseink voltak 7 évvel ezelőtt, hova jutottunk el, és milyen
lehetőségeket nyit meg előttünk a kormányzati adósságkonszolidáció.
(Ezt követően a felvétel megtekintése következett.)
Kossa Lajos polgármester:
Tehát ez történt 2007.03.14-én. Nagyon örülök annak, hogy Skoda Istvánnak
köszönhetően megmaradt ez a felvétel és ma ezt megnézhettük. Szokták mondani,
hogy szó elszáll, írás megmarad. Egészen biztos, hogy azok a szavak, amelyek itt
ezen az estén elhangzottak, fölíródtak az égbe, ill. ott maradtak az emberi lelkekben.
Ekkor még azt hiszem, hogy valamennyien, akik ezen a magisztrátusi ülésen jelen
voltunk, valami egészen másra készültünk, mint ami utána következett a közösség
életében. Most épp szombaton láttam egy dokumentumfilmet arról, hogy mi is történt
2008-ban és kik mit tudtak erről és mikor. Mi még nem is sejtettük, Amerikában
viszont a legbennfentesebb bankok vezetői és munkatársai ekkor már sejtették, hogy
mi jön a világra 2008-ban. Mi ezt akkor még nem tudtuk, telve voltunk reménnyel és
tervekkel, és mindenki úgy érzete, hogy a kötvénykibocsátással megalapoztuk Aba
következő 7 évét az Európai Uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódóan. A Jóisten ezt
másképp gondolta, és én azt hiszem, hogy most ezen felvétel tükrében ill. ami azóta
történt velünk és amiről ma tárgyalhatunk, nevezetesen, hogy Aba
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adósságállománya, köztük annak a kötvénynek az ellenértéke, amelyet akkor
kibocsátottunk, visszafizetésre került 2014. február 28-ával, valamint azon
eredmények tükrében, amelyeket ezen kötvénykibocsátás és egyéb források
bevonása által sikerült megvalósítanunk az elmúlt 7 évben, elmondhatjuk, hogy ez az
időszak igen komoly tanítást hordoz számunkra. Talán nem csak én érzem úgy,
hanem valamennyien, akik most hallhattuk, láthattuk, hogy mit gondoltunk akkor az
elkövetkezendő jövőről, ha ez a szellemi-lelki alapvetés nem létezik Aba életében
2007-ben, ha nem hozzuk létre a magisztrátust, ha nincs ott az emberi lelkekben, a
közösség kollektív tudatában az Abai Társadalmi Szerződés, akkor egészen biztos,
hogy a 2008-as évet ez a közösség nem éli túl, és szétzilálódik minden, amit addig
felépítettünk. Jól látszik az, hogy ennek a szellemi alapvetésnek köszönhetően a
közösség egy olyan jövőképbe kapaszkodhatott a legnehezebb időkben is, amely
jövőkép átlendített bennünket a nagyon nagy nehézségeken. Emberi távlatokban
igen rövid idő alatt, mindössze 7 év alatt bebizonyosodott ezen döntéseink igaza, és
olyan visszaigazolást kapott a közösség, amely azért nagyon fontos tanítás, mert az
elkövetkezendő 7 év semmivel sem lesz könnyebb annál, mint amit magunk mögött
hagytunk. Ez kell, hogy erőt és bíztatást adjon számunkra, hogy mindazon
elképzelések,
álmok,
amelyeket
az
Abai
Társadalmi
Szerződésben
megfogalmaztunk, meg fognak valósulni. Csak rajtunk múlik. Hozzá szeretném azt is
tenni, hogy a környezet is kedvezően alakult a számunkra. Tehát ha kicsit megkésve
is, de mindazon nagy fejlesztések, amelyeket 2007-ben, 2008-ban terveztünk
elindítani, el fognak indulni Aba életében. Igen tanulságos lehet az, amiről Varga
Csaba beszélt, arról, hogy milyen elképzeléseink voltak a Sárvíz Technológiai
Parkkal kapcsolatban, kik fognak oda jönni. Természetesen a pályázatot benyújtottuk
abban az időben, amelyet az első körben támogattak is, aztán a politika úgy hozta,
hogy kikerült a kormányzat által támogatandó projektek köréből. A mai tudással,
ésszel az ehhez szükséges önerő megszerzése az önkormányzat akkori
helyzetében, egy sikeres pályázat esetében sem lett volna egyszerű feladat. Sőt, ki
kell mondani, lehet, hogy lehetetlen feladat elé állította volna a közösségünket.
Ahogy Ferencz István is mondta, valamit kigondolni, elképzelni, leírni sokkal
egyszerűbb és könnyebb, mint azt kihordani önmagunkból és megvalósítani. Jól
látszik az, hogy Aba nagyon komoly és nagyon nagy elképzelések megvalósítását
tűzte ki maga elé, és ezek kihordására több idő kell, mint amit mi akkor gondoltunk. A
Sárvíz Technológiai Park gondolata azonban a sikertelen pályázat ellenére nem múlt
el. Ez a gondolat ott él tovább az emberekben, szakemberekben, és talán most már
elmondhatjuk azt, hogy nagyon jó esélyünk van egy már elnyert pályázatnak
köszönhetően, hogy az idei évben ez a fejlesztés elindulhasson. Nem azok a konkrét
elképzelések fognak ebben a parkban megvalósulni, amelyekről 7 évvel ezelőtt
Varga Csaba beszélt, de nagyon úgy tűnik, hogy legalább olyan egyediek és
különlegesek lesznek, és szellemiségében teljes mértékben hasonlóak lesznek az
akkori elképzelésekhez. A napirend kapcsán jeleztem, hogy szeretnék arról is
beszélni, hogy az adósságkonszolidációnak milyen rövid- és hosszú távú hatásai
vannak a közösségre. Már említettem, de szeretném ismételten jelezni, hogy az
adósságkonszolidációnak nagyon komoly rövid távú hatásai is vannak Aba életére.
Itt nem elsősorban az anyagi könnyebbségre gondolok, ugyanis azt el kell
mondanom, hogy a kötvénykibocsátás feltételei igen kedvezőek voltak a számunkra,
és ezen feltételeken az adósságrendezés során megkötött egyezség folyamán a
bank tovább könnyített, tehát tőkefizetési kötelezettsége 2016-ig az
önkormányzatnak egyébként sem volt, a fizetendő kamat Euribor +1%, amely közelít
az 1%-os kamathoz, ezt kellett éves szinten fizetnünk. A költségvetésünkben ez
néhány millió forintos nagyságrendben jelenik meg, mint könnyebbség, de ami ennél
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sokkal fontosabb, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan olyan egyéb
kötelezettségek terhelték az önkormányzatunkat, amelyek további fejlesztési
elképzeléseink megvalósítását, a stratégiai területeink fejlesztését korlátozták. Mivel
ezekről a területekről a teher lejön, így önkormányzatunk mozgástere jelentős
mértékben meg fog nőni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnaptól el fognak
ezek a fejlesztések indulni, de mindenképpen megalapozottabban és nagyobb
mozgástérrel tudunk tárgyalni ezen területeink fejlesztéséről, jövőjéről. A Duna
Takarék Bank által nyújtott támogatás-megelőlegező hitel kapcsán ugyanezt tudom
elmondani. Azzal, hogy az állam ezt a hitelt átvállalta, és nekünk majd abban az
esetben kell megfizetnünk, ha a támogatás megérkezik a számlánkra, így a Duna
Takarék Bank kapcsán is új lehetőségek nyíltak meg a számunkra. Két olyan Európai
Uniós pályázatunk is van, ahol szintén az önerő, illetve támogatás megelőlegezésre
van szükség. Ezen hitel visszafizetése által tudunk tárgyalni a Duna Takarékkal ezen
pályázataink lezárásáról is. Tudunk tárgyalni továbbá a helyi utak fejlesztéséről,
amely egy más konstrukcióban valósulhat meg, és új Európai Uniós pályázatok
bonyolításáról is. Ezek azok a rövid távú nagyon komoly új lehetőségek, amelyek az
adósságkonszolidációval nyíltak meg önkormányzatunk előtt. A Regionális
Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től felvett hitel visszafizetésével pedig egy olyan
problémás pontot sikerült lezárnunk a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
előkészítési költségeinek a finanszírozása kapcsán, amely
-magamnak ezt írtam
felkicsi, de annál fontosabb lépés. Ez egy nagyon fontos könnyebbséget ad az
önkormányzatunknak, hogy ezen kötelezettségünknek eleget tudtunk tenni egy olyan
intézmény felé, amely szintén egy olyan helyzetben, amikor más lehetőségünk nem
volt, segített bennünket, hogy át tudjuk lendíteni a projektet a holtponton. A hitel
felhasználásáról már többször kaptak képviselőtársaim is tájékoztatást, illetve több
fórumon is részletesen beszámoltunk arról, hogy ezen felvett hitelekből és a
kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló forrásainkat hogyan használtuk fel. 2009ben a Kék Óceán Stratégia című anyagban készült egy nagyon komoly
összefoglalása annak, hogy mit végeztünk el, milyen terveink vannak, és hogyan
gondoljuk a továbblépést. Tavaly az adósságkonszolidáció első körében egy tételes
kimutatást is készítettünk arról, hogy milyen fejlesztések valósultak meg Abán ezen
kötvénykibocsátásból és a felvett hitelekből. Ezek a fejlesztések önmagukért
beszélnek. Azóta a megvalósult fejlesztések köre tovább bővült. A legfontosabb
momentum az életünkben az, hogy azon tervünk, amely keretbe foglalta a
fejlesztéseinket, hogy Aba intelligens várossá váljon, ennek az első alapfeltétele
2013. július 15-ével megvalósult. Aba megkapta a városi címet, amely új
lehetőségeket nyit meg a számunkra a következő Európai Uniós fejlesztési
ciklusban. Az elkövetkezendő napirendek kapcsán még többször vissza fogunk térni
arra, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen lehetőségeket nyújt számunkra a
megváltozott környezet. Az adósságkonszolidáció hosszú távú hatásairól Aba
esetében nagyon röviden annyit lehet elmondani, és ezt nagyon magyarázni sem
kell, és tényleg csak a legnagyobb tételt emelném ki, tehát 4.206.100.-Euró tőkét
vállalt át a Magyar Állam Aba Város Önkormányzatától. Ez több mint 1 milliárdos
tétel, ennek az összegnek a tőketörlesztését 2016-ban kezdte volna meg
önkormányzatunk, amely 2032-ig tartott volna, és ha ehhez hozzá számoljuk még az
ez után fizetendő kamatokat, amelyek a közösséget terhelték volna, akkor ez az
összeg végeredményben valahol 1.5-2 milliárd Ft között állt volna meg. Azon
fejlesztési elképzeléseink, amelyek által munkahelyeket szeretnénk teremteni Abán,
illetve üzemeket betelepíteni, nagyon komoly helyi adó bevétel növekedéssel is
fognak járni, tehát ennek a hátterét reményeink szerint meg tudtuk volna teremteni,
de mindenki érzékelheti azt, hogy itt éves szinten több mint 100 millió Ft-os teher
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levételéről van szó a vállunkról. Ez egy nagyon komoly segítség számunkra.
Hangsúlyozni kell, hogy ez nem egyedi támogatás, mi 2008-ban azt gondoltuk, hogy
Aba valamit nagyon elhibázott, de azóta egyértelműen látszik, hogy a 2008-as év
nemcsak a világválságról szólt, hanem az egész önkormányzati szektor nagyon
komoly válságba került. Ahogy haladtunk előre az évek folyamán ez tovább
súlyosbodott, tehát nem maradt más lehetősége Magyarország kormányának, mint
hogy az önkormányzatok teljes hitelállományát átvállalja. Ez történt meg az elmúlt 11,5 év során. Ennek a folyamatnak lehettünk mi is részesei, és ennek köszönhetően
indulhatunk el egy új pályán február 28-a után. Még egy dolgot szeretnék kiemelni,
amely megítélésem szerint szintén fontos tanulság lehet számunkra. Az, amiről
Fehér Botond beszélt a Hypo Bank képviseletében 2007.03.14-én, szintén egy
önbeteljesítő gondolat volt. Többek között azt mondta, hogy reményei szerint komoly
partneri kapcsolat fog Aba és a bank között kialakulni. Ez a partneri kapcsolat volt a
záloga annak, hogy a bank az utolsó forintjáig hozzájuthatott annak az összegnek,
amelyet biztosított az önkormányzatunk számára. Mindenki emlékszik arra, hogy
2011-ben, 2009-ben, 2008-ban mi történt velünk, ha akkor a Hypo Bank nem
partnere az önkormányzatunknak, mi is sokkal nehezebb helyzetbe kerültünk volna,
de úgy érzem, hogy a bank is sok százmilliós veszteséget kellett volna, hogy
elkönyveljen. Ez arra vonatkozóan nagy tanulság, ha valóban jó szándékkal és
partnerségben folytatjuk a kapcsolatainkat, akkor a közös előnyök mentén mindenki
elnyeri a méltó jutalmát. Természetesen ez negatív értelemben is igaz. Aba életében
erre is vannak példák. Örülök, hogy láthattuk ezt a felvételt, mert az elmúlt 7 év
történéseit végiggondolva a következő 7 évre vonatkozóan kellő alapot fog
biztosítani a közösségünk számára. A Kék Óceán Stratégiát említettem már, ez
2009-ben segített abban a képviselőtársaim számára, hogy azokban a nehéz
időkben jó döntéseket tudjunk hozni. Két nézet feszült akkor egymásnak. Az egyik az
volt, hogy menni kell előre és a jövőképet szem előtt tartva minden értéket meg kell
őriznünk, amelyet a közösségben létrehoztunk. A másik szemlélet pedig az volt,
hogy ebben a helyzetben fűnyíró elv szerint minden felesleges költséget az
önkormányzat költségvetéséből el kell tüntetni, és ezáltal csökkenteni a meglévő
hiányt. A Kék Óceán Stratégia azt a szemléletet próbálta erősíteni a
képviselőtársaimban, hogy érdemes a jövőkép mentén tovább gondolkozni és a
megteremtett értékeinket megőrizni. Két olyan alapelv fogalmazódott meg akkor,
amely nemcsak akkor, ma is nagyon időszerű. Tehát a Kék Óceán Stratégiának két
sarokköve van, az egyik az értékinnováció, a másik a hatékony költséggazdálkodás.
Ennek a mentén igyekeztünk az elmúlt években tevékenykedni, és én még két
momentumot írtam fel, amely a jövőre nézve fontos lehet a közösségünk számára.
Nagyon sokszor hangsúlyoztuk, hogy a sikereink nagyon fontos záloga volt az
összefogás és az összhang, amely a közösségünket jellemezte. A jövőre nézve még
nagyobb összefogásra és még teljesebb összhangra lesz szükségünk, és én bízom
abban, hogy az a fejlesztési ciklus, az a 7 év, amellyel kapcsolatban már át is
szeretnék térni majd a harmadik napirendi pontunkra, valóban olyan sikeres lesz és
eredményekben gazdag, és ezt nem csak fizikális értelemben gondolom, hanem
lelki-szellemi értelemben is, ahogy mi annak idején az Abai Társadalmi Szerződés
megkötésekor azt elképzeltük. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek
kérdése az adósságkonszolidációval kapcsolatban? Van-e olyan terület, amelyet
nem érintettem? Amennyiben nincs, akkor rátérnénk a harmadik napirendi
pontunkra.
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3. A Szeretet átölel, az Igazság felemel, a Szabadság világosságot teremt
- Mátyás Király Emlék7év Abán - 2013. január 24.-2020. április 06. - AZ ÚJ
VILÁG SZÜLETÉSE - 2014. - A GYERMEKEK ÉVE
Kossa Lajos polgármester:
Tavaly döntöttünk arról,
-tekintettel arra, hogy 2013. január 24.-én ünnepeltük
Mátyás király királlyá választásának 555. évfordulóját, és 2014.03.29.-én fogjuk
ünnepelni a királlyá koronázásának 550. évfordulójáthogy Aba képviselőtestülete Mátyás Király Emlékévvé nyilvánítja ezen időszakot. Lassan közeledünk
2014.03.29-éhez. Nem csak programokban, hanem lelkiekben és szellemiekben is
nagyon gazdag esztendő áll mögöttünk, és egy olyan történet közös megírásába
kezdtünk bele, amely, én több szempontból is javasolnám, hogy ne érjen véget 2014
03.29-én. Egyrészt több olyan elképzelésünk is volt a Mátyás Király Emlékév
kapcsán, amelynek a megvalósítása most már úgy tűnik, hogy ebbe az egy évbe
nem fog beleférni, de mindenképpen érdemes tovább gondolni. Másrészt az év
folyamán a képviselő-testület bár elhatározta, hogy az emlékév keretében
szeretnénk felállítani Mátyás király szobrát, az anyagi lehetőségeket figyelembe
véve, úgy döntöttünk, hogy ezen szobor felállítását elhalasztjuk. Ennek az anyagiak
mellett egy másik fontos oka is van. Ennek a szobornak a felállítását itt, az új
városközpontban képzeljük el. Ezen településrész átalakítására, fejlesztésére
konkrét tervekkel rendelkezünk, amelyhez megfelelő környezetet, keretet fog
biztosítani a következő Európai Uniós fejlesztési ciklus, tehát minden esélyünk
megvan arra, hogy a 2014-től 2020-ig tartó Európa Uniós fejlesztési ciklus során a
leendő városközpontunk teljes szépségében és tartalmában meg fog valósulni. Ezen
fejlesztés utolsó momentumaként kell felállítanunk majd Mátyás király szobrát. A 7es számról már több szempontból is volt szó az előző napirend kapcsán. 2007-hez
visszatérve, 2007-től 2014-ig tartó időszakról beszéltem, ezen kívül a 2014-es év a
7-es szám éve. Aba régi pecsétje, képviselőtársaim megkapták, de mindenki előtt
ismert, mert ezt a pecsétet a ’90-es évek elején nagyon gyakran használtuk a
különböző önkormányzati kiadványokon is, tehát Aba 1626-ból származó pecsétjén
is egy 7 ágú csillag található, és ahogy jeleztem 7 évvel ezelőtt történtek nagyon
fontos események a közösségünk életében. Ekkor történt meg a kötvény kibocsátás,
ekkor döntött a képviselő-testület az Abai Gimnázium 2008.szeptember 1-jével
történő megnyitásáról, és ekkor hagytuk jóvá a Sárvíz Művészeti Alapiskola vezetői
által kidolgozott Életfa Program elindítását. Ezért javasolnám, hogy március 29-ével
ne zárjuk le a Mátyás Király Emlékévet, döntsünk a mai napon a
meghosszabbításáról, Mátyás Király Emlék7év megtartását kezdeményezem az
önkormányzat és a közösség számára. Ez az időszak 2013.01.24-től 2020.04.06-ig
tartana. 2020.04.06-án fogunk emlékezni Mátyás Király halálának, az égi
birodalomba való visszatérésének 530. évfordulójára, tehát ezért szerepel ez az
időpont az emlék7év befejezési dátumaként. Ez a 7 év szervesen kapcsolódik ahhoz
az Európai Uniós fejlesztési ciklushoz is, amelyről még lesz majd szó. Ez a 7 éves
fejlesztési ciklus adhatja meg az anyagi lehetőségét annak, hogy a fejlesztési
elképzeléseinket megvalósítsuk, és felépítsük Mátyás király országát, amely
elképzelésről képviselőtársaim már kaptak egy rövid anyagot, amelyet elküldtünk
annak idején a Fejér Megyei Közgyűlés számára is. Ez az emlék7év megítélésem
szerint egy olyan lelki, szellemi, történelmi alapját biztosíthatja ennek az
építkezésnek, amely biztos alapot jelenthet a közösség számára. A külső környezet
és feltételek is kedvezőek számunkra. A megyei fejlesztési koncepcióban a
következő 7 évben a munkahelyteremtés kiemelkedő szerepet fog betölteni, a
források nagy részét erre kívánják költeni. Erre vonatkozóan rendelkezünk a
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megfelelő koncepciókkal, területekkel, megítélésem szerint partnerekkel is. Fontos,
hogy a megyei területfejlesztési koncepcióban a közlekedésfejlesztési anyagban
szerepel az Aba-Seregélyes közötti út kiépítése, az Aba-Soponya közötti út
megerősítése és a még meg nem épült szakasznak a kiépítése. Ugyanígy szerepel a
63-as útnak a fejlesztése, tehát ezek olyan fejlesztési lehetőségek, amelyek Aba
számára nagyon kedvező pozíciókat tudnak biztosítani, és én úgy gondolom, hogy
az egyéb már bejelentett programok is bizakodással kell, hogy eltöltsenek
bennünket. Tornacsarnok és uszodaépítési program indult. Ebben az esetben is
semmi másra nincs szükségünk, mint türelemre és megfelelő építkezésre annak
érdekében, hogy a következő években ezen fejlesztési elképzeléseink is valóra
válhassanak. A jelenlegi időszakban egy másik pozitív jel is lehet számunkra, bár
első hangzásra ez negatívumnak is tűnhet a közösségünk és a térségünk életében.
Még a tavalyi év végén arról számoltam be, hogy a járási átalakulással nem szűntek
meg a statisztikai kistérségek, a területfejlesztés kapcsán továbbra is a statisztikai
kistérségek mentén lehet fejlesztési forrásokhoz hozzájutni. Azóta ebben változás
történt, a területfejlesztési törvényt módosította a parlament, és egyértelműen látszik
az, hogy a területfejlesztés is járási szintre kerül, a törvény alapján járáson belül
önkéntes térségi együttműködésekre van lehetőség. El kell mondanom azt is, úgy
olvastuk ki a törvényből, hogy gyakorlatilag a statisztikai kistérségek megszűntek,
vagy legalábbis meg fognak szűnni. Ez azt jelenti, hogy az Abai kistérség elvégezte,
ami ki volt rá róva, élt 10 évet, és a következő hónapokban érdemes lesz majd a
kistérség által elért eredményeket is számba venni. Az elmúlt évek feszültségei miatt
kell azt mondanom, hogy egy jelzést kaptunk, és ez egy pozitív lehetőség a térség
önkormányzatai számára, ugyanis azzal, hogy megszűnik a statisztikai kistérség, a
járásokon belül viszont önkéntesen továbbra is a törvény alapján térségi
együttműködéseket lehet létrehozni, jelenleg is létezik még a Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulás. Tehát visszatérve a kezdetekhez, magasabb szinten újra
önkéntesen és a kölcsönös előnyök mentén dönthetnek a térség önkormányzatai
arról, hogy kivel milyen formában és milyen területeken kívánnak együttműködni. Ez
a lehetőség levesz egy komoly terhet a települések önkormányzatairól,
közösségeiről, és valóban őszinte szívvel és őszinte belátással fogjuk tudni a
jövőnket, reményeim szerint a közös jövőnket ismételten tervezni. Ezen indokok
miatt kérném a képviselő-testületet, támogassa az elképzelést, hogy Mátyás Király
Emlék7évvé nyilvánítsuk a 2013.01.24. és 2020.04.06. közötti időszakot. Ehhez
kapcsolódóan szeretném kérni, hogy támogassuk Gula Miklós kezdeményezését is.
Képviselőtársaim illetve nagyon sokan a közösségből megkapták a kezdeményezés
alapvetéseit. Gula Miklós javasolta számunkra, hogy a 2014. évet nyilvánítsuk a
Gyermekek Évévé. Ez több szempontból is nagyon időszerű kezdeményezés. Most a
részletekre nem kívánok kitérni, de továbbra is várjuk mindenkinek a segítségét,
közreműködését ezen emlékév programjainak az összeállításában. Annyit viszont
szeretnék elmondani, hogy bár a Gyermekek Évét hirdetjük meg, de a programokból
illetve a mellékletekből is jól érzékelhető, hogy a gyermekeken keresztül szeretnénk
eljutni a közösség legidősebb tagjaiig és a családokig is. Komoly lehetőséget
szeretnénk biztosítani arra, hogy a 2014-es évben gyermekek és idősek egymással
kölcsönösen sokszor találkozhassanak, és átadhassák egymásnak mindazon
örömöket, tapasztalatokat, amelyekkel ezen korosztályok rendelkeznek. Úgy
gondolom, ezzel tudjuk a legmegfelelőbb módon Aba jövőjét biztosítani, ill. Aba
jövőjének a kereteit meghatározni. Mielőtt átadom a szót képviselőtársaimnak, és
természetesen vendégeink is megoszthatják velünk gondolataikat, ismét szeretném,
ha megnéznénk egy 10 perces összeállítást, amely a Mátyás Király Emlékév két
nagyon fontos eseményéről készült, a megnyitóról, illetve a városavató ünnepségről.
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Ez a film hűen visszaadja azt a hangulatot, amelyről próbáltam beszélni, hogy miért
érdemes a közösségnek ezt a történetet folytatni.
(Ezt követően a felvétel megtekintése következett.)
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt polgármester úr, képviselők, tisztelt vendégek, meghívottak! A bizottság
tárgyalta ezt a napirendi pontot, és valóban jónak tartja azt a javaslatot, hogy a
Mátyás Király Emlékévet hosszabbítsuk meg Mátyás Király Emlék7évvé, ami
lehetőséget ad új programok bevezetésére is. 2014. a Gyermeke Éve Abán – ezt a
gondolatot Gula Miklós, a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola tanára vetette fel. Ehhez
nagyon sokan kapcsolódtak, javaslatot tettek magánszemélyek, intézmények, civil
szervezetek is, és a bizottság jónak tartja ezt. Megállapítja, hogy Abán eddig is nagy
figyelmet fordítottak a gyermekekre, hangsúlyozottabban felhívjuk a figyelmet rá,
ezért a bizottság vállalja, hogy a beérkezett javaslatokat összefésüli, egységes
egésszé rendezi, és nagyon jónak tartja azt, hogy nem csak a gyerekekre, hanem a
szülőkre, nagyszülőkre és pedagógusokra is figyelmet fordíthatunk ebben az évben.
Tehát mi javasoljuk, hogy 2014.03.15-én, ezen az igazán ifjúsági ünnepen,
hivatalosan is nyissuk meg a Gyermekek Évét Abán.
Kossa Lajos polgármester:
Két határozati javaslattal szeretnék élni. Egyrészt, aki egyetért azzal, hogy Aba
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013.01.24. és a
2020.04.06-a közötti időszakot Mátyás Király Emlék7évvé nyilvánítja annak
reményében, hogy a közösség ezen időszak alatt Mátyás király példaértékű tetteiből
erőt merítve, szellemiségét továbbvíve megvalósítja az Abai Társadalmi Szerződés
célkitűzéseit, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
13/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2013.01.24. és a 2020.04.06-a közötti időszakot, Mátyás Király Emlék7évvé
nyilvánítja annak reményében, hogy a közösség ezen időszak alatt Mátyás
király példaértékű tetteiből erőt merítve, szellemiségét továbbvíve,
megvalósítja az Abai Társadalmi Szerződés célkitűzéseit.
Kossa Lajos polgármester:
A következő határozati javaslat, Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014-es esztendőt a Gyermekek Évévé nyilvánítja Abán. A programok
koordinálásával Gula Miklóst, a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola tanárát bízza meg,
egyben felkéri az intézményeket, a civil szervezeteket, az egyházakat, az
utcaközösségeket és a városközösség valamennyi tagját, hogy javaslataikkal és
aktív részvételükkel segítsék a programsorozat összeállítását és sikeres
megszervezését. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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14/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-es esztendőt a
Gyermekek Évévé nyilvánítja Abán. A programok koordinálásával Gula Miklóst,
a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola tanárát bízza meg, egyben felkéri az
intézményeket, a civil szervezeteket, az egyházakat, az utcaközösségeket és a
városközösség valamennyi tagját, hogy javaslataikkal és aktív részvételükkel
segítsék a programsorozat összeállítását és sikeres megszervezését.
4. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet képviselőtársaim közel 1 hónappal
ezelőtt már megkapták. A szükséges egyeztetéseket lefolytattuk, ill. a mai napon az
önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. Néhány fontos
részét szeretném a költségvetésünknek kiemelni. A 2014-es évünk, ahogy már
előzőleg is jeleztem, a következő 7 éves időszak megalapozását fogja megteremteni,
tehát ebből a szempontból a 2014. évi költségvetésünk meghatározó. Négy alapelvet
szeretnénk érvényesíteni a 2014. éves költségvetésünkben, ahogy már előzőleg is
említettem. Ez a négy alapelv az értékinnováció, a költséghatékonyság, a még
nagyobb összefogás és a még teljesebb összhang. A költségvetésünk főösszege
mind kiadási, mind bevételi oldalon, 1.458.051.000 Ft. A teljes költségvetésünk
esetében tehát egyensúly van, a működési hiányunk viszont 117.721.000 Ft a tavaly
óta bevezetett új kormányzati metodika szerint. A működést érintően annyit kell
elmondanom a költségvetés készítéséről, hogy a működés kapcsán az
intézményeinkkel és az érintettekkel a pénzügyi osztály vezetője és jegyző úr
részletes egyeztetést folytatott, és az igényeknek megfelelően igyekeztünk a
költségvetés működési oldalát összeállítani. A fejlesztésekről is többször volt már
szó. Az elnyert pályázataink alapján ebben az évben kell megvalósítanunk az óvoda
energetikai felújítását és három kisebb naperőmű felállítását az iskolánál, óvodánál
és a hivatalnál két pályázat keretében. Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet,
hogy a napokban érkezett meg az értesítés arról, hogy mindkét pályázatunk
esetében a 15%-os önerőre benyújtott pályázatunkat pozitívan bírálták el. Tehát
ezen fejlesztésünk így 100%-os támogatással fog megvalósulni. Le kell zárnunk az
ivóvíz-minőség javító program tervezési szakaszát is. Említettem már a kerékpárút
fejlesztésnek a pénzügyi rendezését, és döntöttünk arról is, hogy a Fehérvári út még
meg nem valósult szakaszára egy újonnan megnyílt pályázati lehetőséggel élve,
pályázatot kívánunk benyújtani. Természetesen abban az esetben, ha sikeres lesz a
pályázat, akkor ez a fejlesztés is megvalósulhat még ebben az évben. Ebben az
esetben sem kell önerőt biztosítani. Van még néhány TÁMOP-os pályázatunk,
amelyek a szociális és az egészségügyi területet érintik. A legkardinálisabb kérdés a
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ megnyitása. Igyekszünk a következő
hetekben kormányzati támogatást szerezni ahhoz, hogy a hiányzó önerőt, amelyet
az önkormányzatunknak kell biztosítani a beruházás befejezéséhez, támogatásként
elnyerhessük. Ezen kívül még több olyan fejlesztés van, amely nem önkormányzati
beruházás, de a közösségünket gazdagítani fogja ebben az évben. A mentőállomás
megépítésére sor kerül 2014. augusztus 30.-áig. A kormányablak megnyitására
várhatóan június-július folyamán fog sor kerülni. Van egy elnyert műfüves
labdarúgópálya pályázatunk. Ez egy kis pálya, amelyet a gimnázium területén
szeretnénk felépíteni. A focipálya felújítása az Aba Sárvíz FC által fog megtörténni,
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az általa elnyert pályázaton keresztül, viszont önerő segítségre egészen biztos, hogy
szüksége lesz az egyesületnek. A technológiai parkos fejlesztésünk az
önkormányzati cégeinken keresztül történik meg, itt is elnyert pályázatról van szó.
Természetesen még sok fontos lépést kell tennünk, amíg az első kapavágás
megtörténik a bodakajtori volt tehenészeti telep területén, de ha minden a terveink
szerint alakul, akkor az év végére egy rendezett ipari területté kell válnia a mostani
rendezetlen területnek. A 2014-es év másik kardinális kérdése lesz a helyi utak
állapotának a javítása. Ahogy jeleztem, olyan külső forrásokat igyekszünk bevonni,
amellyel lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy a helyi utak áldatlan állapotán
javítani tudjunk. Természetesen készülnünk kell már ebben a költségvetési évben az
új pályázati lehetőségekre, az ősz folyamán már a következő ciklus pályázati
lehetőségei fognak megnyílni, és az eddigi információink szerint sok esetben a
pályázati feltételek jelentős mértékben egyszerűsödnek. Gyakorlatilag pályázatok
befejezése, megvalósítása és új pályázatok előkészítése fogja jellemezni az
önkormányzat tevékenységét a 2014. éves költségvetési évben. Még néhány kiemelt
területről szeretnék szólni, amelyek gyakorlati értelemben szervesen kapcsolódnak a
szellemi, lelki síkon elindított folyamatokhoz, a Mátyás Király Emlék7évhez és a
Gyermekek Évéhez. A képviselő-testület egy korábbi döntése értelmében
2014.01.20-tól önkormányzati üzemeltetésben biztosítjuk a Fórum étterem
működtetését. Ez a folyamat még az elején tart. Szeretnénk megvalósítani a
közétkeztetés területén az Utolsó Morzsáig programot, de az év második felében
már az idősek ellátását is a Fórum étteremből és az önkormányzat által kívánjuk
megszervezni. Ugyanígy külsősök számára is szeretnénk lehetőséget biztosítani a
Fórum étteremben való étkezésre, valamint rendezvények megszervezését is
önkormányzati keretek között kívánjuk a jövőben biztosítani az étteremben. Ez olyan
bevételi forrásokat teremt az önkormányzatunk számára, amely elengedhetetlen az
étterem és annak konyhájának a fejlesztéséhez. Itt is benyújtottunk egy több mint 30
millió forintos pályázatot a Belügyminisztériumhoz, amely az étterem külső
felújítására és a konyha fejlesztésére vonatkozik. Ha ez a pályázatunk sikeres lenne,
akkor természetesen ez a komplex üzemeltetés is gyorsabb ütemben fejlődhetne, de
mindenképpen az a fő csapásirány az önkormányzat részéről, hogy a Fórum étterem
fejlesztésével, komplex üzemeltetésével minőségi változást érjünk el az étkeztetés
területén. Az elvi döntése már megszületett a képviselő-testületnek arról, hogy az
Abai Idősek Otthonának üzemeltetését és a szociális alapszolgáltatást is saját
hatáskörben kívánja a továbbiakban ellátni. Az Abai Idősek Otthona átvételének az
előkészítése szakmai és egyéb területeken is zajlik a polgármesteri hivatalon belül.
Jelenlegi tudásunk és információink szerint reálisan erre 2014.07.01-jétől kerülhet
sor. Természetesen törekszünk arra, hogy ez az időpont legyen valóban az Abai
Idősek Otthona életében a váltás időpontja, szeretnénk elérni azt, hogy az otthonban
történő ellátás magasabb színvonalú legyen, másrészt a források átvilágításával itt is
szeretnénk egy strukturális átalakítást elindítani. A szociális alapszolgáltatások
ellátásának az átvétele is 2014.07.01-jével történhet meg. Ez esetben nem
önkormányzati keretek között, hanem társulási formában szeretnénk a továbbiakban
ezeket a feladatokat ellátni. Tárgyalunk Seregélyes, Sárosd, Csősz és Tác
önkormányzataival, reményeink szerint 5 település társulása keretében fogjuk
2014.07.01.-jétől ellátni ezen szociális feladatokat. A társulás egyértelműen indokolt
anyagi szempontból is, ugyanis amennyiben társulási formában látjuk el, akkor plusz
állami támogatáshoz jutnak az érintett önkormányzatok. További fontos területe lesz
a 2014-es évnek az Életiskola Program továbbfejlesztése. Két nagyon fontos
feladatunk lesz az elkövetkezendő időszakban. Egyrészt nagyon sok új
kezdeményezés történt ezen területen, melyeknek
az összefésülése,

13

összehangolása elengedhetetlen, továbbá elengedhetetlen a jövő szempontjából az
együttműködés magasabb szintre emelése az intézmények és egyéb szervezetek
között ebben az évben. A Startmunkaprogramról szeretnék még néhány szót szólni.
Jegyző úr sikeresen tevékenykedett ezen program előkészítésében. Egyrészt
folytatni kívánjuk az energia ültetvények telepítését, illetve ezen program keretében a
már elültetett energia fák gondozását és a temető rendbe tételét, rendben tartását
fogjuk végezni. Ezen kívül új programként fog elindulni a zöldségtermesztés. Ez
szervesen fog kapcsolódni a Fórum étterem közétkeztetési tevékenységéhez,
továbbá beadtunk egy pályázatot térkövek gyártására és azok lerakására a
településen. Itt egy kompromisszumos megoldás körvonalazódik, fogunk kapni
munkabér támogatást ezen tevékenységre, viszont a térkövet Nagylók
önkormányzata fogja a számunkra biztosítani, akik tavaly kaptak térkő előállítására
alkalmas berendezéseket, így ők fogják gyártani számunkra a térköveket. Ebben az
évben ingyenesen 1800 m2 járda lerakásához szükséges térkövet fognak biztosítani
számunkra. Ezt a programot majd érdemes tovább gondolni, az utcaközösségeket is
bevonva nagyon komoly és gyors eredményeket lehet elérni, ha ezt a programot jól
kidolgozzuk. Szeretném még felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a 2014-es
év több szempontból is jubileumi év lesz. Az Aba Napokat, amelynek a támogatása
szerepel a költségvetésünkben, 2014. szeptember 5-7. között szeretnénk megtartani,
ebben az évben ünnepeljük a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának a 20
éves jubileumát, valamint a Sárvíz Fúvószenekar megalakulásának szintén a 20
éves jubileumát. A Sárvíz Szövetség, amelyről szó volt a filmben is, szintén 20 éves,
a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás pedig 10 éves, továbbá 15 éves lett a Sárvíz
Televízió, és településünk is 680 éves lesz ebben az évben. Lesz mire emlékeznünk,
lesz mit megünnepelnünk, és természetesen a költségvetésünkben is szerepelnek
források ezen jubileumi ünnepségek megszervezésére, megrendezésére. Én azt
szeretném mindenkitől kérni, hogy ezen kerek évfordulókat is használjuk ki arra,
hogy ünnepeljünk. Ünnepeljük meg mindazon közösségeinket, amelyek ezen
jubileum kapcsán is feltudják mutatni mindazon értékeket, amelyek hozzájuk
kötődnek, amelyeket ők teremtettek meg a közösségen belül, és használjuk arra is,
hogy a jövő feladataihoz gyűjtsünk erőt. Ez annál is inkább fontos, mert még egy
nagyon komoly feladatunk lesz ebben az évben. Szintén szó volt már róla, 10 évvel
ezelőtt kezdeményeztük az Abai Társadalmi Szerződés megkötését. Ez a társadalmi
szerződés jár le most, érdemes mérleget vonni, hogy mit sikerült az
elképzeléseinkből megvalósítani, és még ebben az évben elő kell készítenünk az új
társadalmi szerződést, amelyet a település, a közösség a következő 10 évre fog
megkötni, amelyhez úgy gondolom, hogy elég jelentős alapokat és kereteket fogunk
tudni biztosítani. Ezen gondolatok jegyében kérem a képviselő-testületet, hogy
hagyja jóvá az előterjesztett költségvetési rendeletet. Az előterjesztésből is
érzékelhető, mivel igen komoly mozgásban van a körülöttünk lévő világ, ezért a mi
önkormányzatunk is nagyon komoly mozgásban lesz ebben az évben, nagyon sok
döntést fogunk meghozni akkor, amikor eljön az ideje, amikor a külső körülmények is
megérnek erre az év folyamán, amelyek a költségvetésünket reményeim szerint
majd pozitív értelemben fogják érinteni. Kérem a bizottsági elnököket, hogy a
bizottságok álláspontjáról tájékoztassák a képviselő-testületet és vendégeinket,
utána pedig megadnám a szót az intézményvezetőknek, vendégeinknek. Bárkinek,
akinek kérdése, észrevétele van a 2014. éves költségvetéssel kapcsolatban, kérem
tegye meg.
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Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, tisztelt vendégek! Polgármester úr
is említette, hogy működési hiányunk van, de vannak olyan ingatlan értékesítéseink,
amelyek enyhítik ezt a forráshiányt. Úgy, ahogy említette polgármester úr is, az élet
nem áll meg. Nagyon sok feladat lesz 2014-ben is, és lesznek olyan fejlesztések,
amelyek a második félévben már valószínűleg be tudnak segíteni ezeknek a
forrásoknak a kiegyenlítésében. Aba területén kevés olyan nagy termelőüzem van,
amely komoly iparűzési adóbevételt generálna. Reméljük, a felsőszentiváni
beruházások kapcsán egy-két év múlva eljutunk oda, hogy nagyobb üzemek
létesülnek, amelyek hozzájárulnak a nagyobb iparűzési adóbevételek eléréséhez.
Nyilván foglalkozni kell a helyi utakkal is, mert a lakosság ezt igényli. Szeretnénk azt
elérni, hogy legalább a település minden utcáján 3 méteres szilárd burkolat legyen. A
Pénzügyi Bizottság a költségvetést elfogadásra javasolja.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és
Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság is javasolja elfogadásra a 2014. évi költségvetést. A magam
részéről azt gondolom, hogy nagyon komoly terveink vannak a 2014. évre
vonatkozóan, és bízzunk abban, hogy stabil a költségvetésünk és sikerül mindezeket
megvalósítani. A működési hiányt minél inkább csökkenteni kell, én bízom szintén a
felsőszentiváni technológiai park megvalósulásában. Azt gondolom, hogy nagy
segítség lehet számunkra e hiány csökkentésében is.
Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt tovább adom a szót, egy félreértést szeretném, ha tisztáznánk. A működési
hiány nem azt jelenti, hogy az önkormányzati költségvetés hiányos, az új metodika
szerint kell összevezetnünk a működési bevételeinket a működési kiadásainkkal. Ez
a hiány nem önkormányzati hiba, ez a kormányzati finanszírozásnak az
elégtelenségét mutatja. Természetesen biztos lehet valamilyen költséget lefaragni,
de alapvetően ez a hiány még mindig az önkormányzati rendszer finanszírozási
problémáiból adódik. Ezt csak azért jelzem, nehogy félreértés legyen, hogy ekkora
hiánnyal terveztük az idei éves költségvetésünket. A költségvetésünk nullszaldós,
ezen belül a működési bevételeink és kiadásaink egyenlege van nagyon komoly
mínuszban, tehát ez a mínusz a 117 millió Ft.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület, kedves vendégek! Először az intézmény vezetője
szempontjából szeretném elmondani, hogy a tapasztalati adatokkal terveztünk a
pénzügyi osztályvezető úrral és valóban tanúsíthatom, hogy minden
intézményvezetővel történt egyeztetés, és a magam részéről megoldhatónak és az
eddigi színvonal biztosításával megvalósíthatónak tartom az abai óvoda programját,
amely szerint dolgozunk. A Szociális Bizottság részéről is eltudom mondani, hogy a
pénzügyi osztályvezető úr tájékoztatott bennünket a bizottsági ülésen, hogy a tavalyi
adatok alapján biztosít szociális támogatásokra az önkormányzat fedezetet. Bízzunk
benne, hogy ez elegendő lesz, hiszen nagyon fontos az önkormányzatunknak
minden egyes ember sorsa, jövője. A bizottsági ülésen az állandó tagok és a külső
tagok is egyaránt megjelentek, és a költségvetést elfogadásra javasolják.
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Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt képviselő-testület, kedves meghívottak, vendégek! Az Oktatási, Kulturális és
Civil Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalta az önkormányzat és intézményeinek
2014. évi költségvetését. Megállapította, hogy a költségvetésben az oktatási,
kulturális intézmények működésére a megfelelő összeg rendelkezésre áll. Örülök,
hogy a civil egyesületek részére is lehetőség lesz az év során támogatásra. A
bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2014. évi önkormányzati és
intézményi költségvetést.
Fábián Judit, az Aba Sámuel Tagiskola igazgatója:
Az iskola részéről szeretném megköszönni azt a támogatást, amit kaptunk. A KLIK a
fenntartónk, viszont az önkormányzat vállalta továbbra is a működtetését az
iskolának, és nem csak az alapdolgokat, mint pl. villanyszámla fizet ki, hanem
lehetőséget biztosít a gyerekeknek a lovaglásra, különféle foglalkozásokra, amely
nem lenne a kötelessége, illetve mindig segítséget kapunk abban is, ha bármilyen
számítógép-, vagy technikai problémánk van. Megoldják, noha az a KLIK-nek a
feladata lenne. Bármivel fordultunk az önkormányzathoz, mindig segítettek nekünk,
nem volt olyan kérés, amit nem teljesítettek volna, köszönjük a közreműködést és a
segítséget.
Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója:
Tisztelt képviselő-testület! Azt gondolom, hogy a művészeti iskola esetében is egy
reális és takarékos költségvetés került kialakításra. Remélem, hogy az
előirányzatokat tartani tudjuk, és az iskolához csatlakozva, én is köszönetemet
szeretném kifejezni az önkormányzatnak, hogy felvállalja a művészeti iskola
működtetését továbbra is.
Szilasy György, az Atilla Király Gimnázium igazgatója:
A gimnázium is köszöni az önkormányzatnak a segítségét. Ugyanazt tudom
elmondani, amit az iskola, túl a kötelezettségeken is nyugodtan fordulhatunk az
önkormányzathoz. Amiben tudtak, segítettek nekünk, és remélem, hogy ez a
továbbiakban is fent tud maradni így. Én azt látom, hogy mindent megtesz azért,
hogy a gimnázium megfelelő színvonalon tudjon működni. Köszönjük szépen a
támogatást.
Csép Györgyné helyi lakos:
Tisztelettel köszöntöm a polgármester urat, képviselőket! Csodálatos dolog
ünnepelni, emlékezni, alkalmat találni a kapcsolatok megtartására, elmélyítésére.
Nagyon örültem annak a nyáron, amikor láttam, hogy az a hely, ahova minden
családnak el kell menni, sajnos az is egy emlékhely, gyönyörűen körbekerítődik a
sövénnyel. Én a temetőről beszélek. Az is minden családnak valamilyen módon
emlékhelye. Sok-sok évvel ezelőtti kérést tolmácsolom ismét, azt, amit az abaiak
kértek már annak idején, mikor még én is képviselő voltam. Próbáljunk meg
valamilyen lehetőséget keresni, ha nincs pályázat, akkor közadakozásból, bizonyára
lennének olyan emberek, akik áldoznának erre, hogy a halottas házunkat valamilyen
formában rendbe tegyük. Egy tetőt vagy valamilyen féltetőt tegyünk, hogy legalább a
halottra ne essen az eső akkor, amikor éppen olyan idő van. Ez nem az én kérésem,
ez sok-sok abainak a kérése. Minden család áldozna, lenne jó szándékú iparos, aki
ebben segítene. Nekem az a kérésem, hogy a képviselő-testület valamilyen módon
próbáljon megoldást keresni erre a problémára. Köszönöm szépen.
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Kossa Lajos polgármester:
Jelenleg az az egyetlen út járható, hogy közösen, saját erőből, és ezt természetesen
felvállaljuk. Régóta napirenden van ez a kérdés, meglátjuk, hogy milyen eredménye
lesz a kezdeményezésnek. Az az egy feltétele van, hogy a régi tervet újra kell
engedélyeztetni. Ezt el fogjuk indítani, és ezzel párhuzamosan a szervezést és az
adakozást is. Ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a
2014. évi költségvetésünkről az SZMSZ-nek megfelelően név szerinti szavazással.
Aki az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet kérem, hogy igennel, aki
nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Bor József Dezső: igen
Mercsek György: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő
rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2014. (III. 05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kossa Lajos polgármester:
A költségvetéshez kapcsolódóan a már sokat emlegetett működési hiány
csökkentésére lehetősége van az önkormányzatnak a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014-es belügyminisztériumi rendelet alapján támogatási
kérelmet benyújtani. A rendelet rendelkezései szerint az önkormányzat az elfogadott
költségvetése alapján bármikor benyújthatja ezt a pályázatot a működési hiány
csökkentésére vonatkozóan, a pályázatok elbírálása is folyamatos. Ezért kérem a
képviselő-testületet, hogy 117.721.000.-Ft értékben nyújtsuk be a pályázatunkat.
Természetesen majd a bírálatban résztvevők eldöntik, hogy milyen összegű
támogatást biztosítanak az önkormányzatunk számára. Pénzügyi osztályvezető úr az
előírt feltételeket figyelembe véve összeállította a támogatási igényt, mi úgy ítéljük
meg, hogy a jogszabályi lehetőségekkel élve, jogszerűen tudunk ekkora összegre
benyújtani pályázatot. Van-e valakinek kérdése?
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Megerősíteném, nemrég Tállai András önkormányzati államtitkár úgy nyilatkozott,
hogy a feladatfinanszírozási rendszer még nem forrta ki teljesen magát, lesz rajta
még mit csiszolni a következő években.

17

Kossa Lajos polgármester:
A határozati javaslat a következő. Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Belügyminisztérium a „Megyei Önkormányzati tartalékból nyújtott támogatások és a
rendkívüli önkormányzati támogatások” –ról szóló7/2014-es számú rendelete alapján
117.721.000.-Ft összegű támogatási igényt nyújt be az önkormányzati költségvetési
működési hiányának megszüntetése érdekében. Aki egyetért ezzel a javaslattal,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
15/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium a
„Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatások, és a rendkívüli
önkormányzati támogatások” –ról szóló 7/2014. (I. 31.) számú rendelete alapján
117.721. e Ft összegű támogatási igényt nyújt be az önkormányzat 2014. évi
költségvetési működési hiányának megszüntetése érdekében. .
Felelős: Kossa Lajos polgármester.
Határidő: döntést követően azonnal

5. Az Atilla Király Gimnázium igazgatójának pályázati kiírás nélküli ismételt
megbízásának véleményezése
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Székesfehérvári Tankerülete vezetőjének a levelét, amelyben arról tájékoztatnak
bennünket, hogy a hatályban lévő nemzeti köznevelésről szóló törvény lehetőséget
biztosít arra, hogy azon intézményvezetők, akik egy ciklust már letöltöttek, a második
ciklusra vonatkozóan, pályázat kiírása nélkül megbízást kaphatnak abban az
esetben, ha a nevelőtestület, a fenntartó és az intézményt működtető önkormányzat
is támogatja ezt az elképzelést. Az Atilla Király Gimnázium nevelőtestülete
2014.01.16-án nevelőtestületi értekezletet tartott, ahol a jelenlévő pedagógusok (10
fő) egyhangúlag támogatták igazgató úr pályázati kiírás nélküli újabb 5 évre szóló
vezetői megbízatását. Ezt a jegyzőkönyvet igazgató úr a nevelőtestületi értekezletet
követően juttatta el hozzám. Mielőtt igazgató úrnak megadnám a szót, mivel igazgató
úr tegnap engem személyesen megkeresett, és közösen megtekintettünk egy 10
perces filmet, úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes ez a film arra, hogy a
képviselő-testület is megnézze.
(Ezt követően a felvétel megtekintése következett.)
Szilasy György, az Atilla Király Gimnázium igazgatója:
Külön köszönöm polgármester úrnak, hogy erre lehetőséget adott, mert ez sok
mindent megmagyaráz az én életemből. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
keresett meg azzal, hogy lejár az igazgatói mandátumom ez év nyarán, és azt
kérdezték tőlem, vállalom-e, hogy olyan eljárásban legyek továbbra is 5 évre
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igazgató, hogy ne kelljen pályáznom, mert a törvény lehetőséget biztosít erre. Azt
mondtam, hogy ha megkapom a támogatásokat minden oldalról, akkor
természetesen vállalom. Ezért történt egy értekezlet, amit a Klebelsberg szervezett
meg nálunk. A tantestületem 100%-ban támogatott, és kérem, hogy az eddigi
tevékenységeim alapján az önkormányzat is támogasson. Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, Bor József Dezsőnek
adom meg a szót.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, tisztelt vendégek, meghívottak! A
bizottság tárgyalta az Atilla Király Gimnázium igazgatójának pályázati kiírás nélküli
ismételt megbízásának véleményezése c. napirendi pontot. A bizottsági ülésen részt
vett a jegyző úr is. Ő ismertette ezt az új paragrafust, lehetőséget, hogy a második
ciklusban pályázat nélkül is elnyerheti az igazgató úr ezt a titulust. Az oktatási
bizottság vezetőjeként, mivel nagyon sok oktatási intézményen belüli igazgató
választáson vettem már részt, vagy bizottságban tárgyaltunk róla, én
mindenféleképpen azt támogatnám, nem kissebbítve Szilasy György igazgató úrnak
az eddig végzett kiváló munkáját, ebben mi képviselők és az önkormányzat
maximálisan támogattuk, de úgy érzem, hogy mindenkinek szüksége van, főleg egy
intézményvezetőnek, hogy a következő, új ciklusban is lerakjon az asztalra egy olyan
pályázatot, amely biztosít bennünket arról, hogy hogyan fogja működtetni a
következő 5 évben a gimnáziumot. Ez azért is fontos, mivel az önkormányzat
jelentős összegekkel támogatta eddig is, és ezután is támogatni fogja a gimnázium
működését. Így tehát nekünk tudni kell előre, hogy hogyan működnek majd ott a
dolgok. Mivel a bizottságon belül ezzel a javaslatommal, véleményemmel egyedül
maradtam, Szilasy úr is úgy döntött, hogy nem szeretne pályázni, és a másik
bizottsági tag is azt támogatta, hogy pályázat nélkül hosszabbítsuk meg 5 évre az
igazgatói kinevezését, így nem döntött a bizottság. Tehát nem alakult ki határozott
vélemény, mivel a bizottságnak a harmadik tagja hiányzott a bizottsági ülésről.
Kossa Lajos polgármester:
Én is szeretnék néhány szót szólni, annál is inkább, mivel igazgató úrral tegnap jó
másfél órás beszélgetésünk volt. Arról is szeretnék szót ejteni, hogy én mit gondolok
erről a kialakult helyzetről, ill. a képviselőtársaim olyan anyagokat kaptak, amelyek
segítségével úgy gondolom, hogy megalapozott és a jövőre nézve is minden
szempontot figyelembe vevő döntést hozhatunk. Az előző napirendek kapcsán
hivatkoztam már a Kék Óceán Stratégiára, tehát az önkormányzatunk életében nem
ismeretlen az a fajta szemlélet, amelyet kérnék, hogy ezen döntés meghozatalakor is
a képviselő-testület tartson szem előtt. A Kék Óceán Stratégia 2009-ben nagyon
sokat segített a képviselő-testületnek egy nagyon nehéz helyzetből való
továbblépésben. A Kék Óceán Stratégia nem más mint, hogy vizsgáljuk meg azon
döntéseinket, amelyek az elmúlt években sikeresek voltak és eredményeket hoztak,
és próbáljunk meg úgy cselekedni, hogy ezen lépéseink szisztematikus vagy
magasabb szinten történő megismétlésével újabb és újabb eredményeket érjünk el.
Az Abai Gimnázium tavaly nyáron vette fel az Atilla Király Gimnázium nevet, ezzel is
egy nagyon régi álmunk valósult meg. Képviselőtársaimat igyekeztem segíteni olyan
anyagokkal, amelyek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megvizsgáljuk,
hogy jelenleg hol tartunk a gimnázium szervezésében, mit sikerült megvalósítanunk
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az eredeti célkitűzésekből. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy meghatározzuk, merre
szeretnénk tovább menni, és milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy ezt meg
tudjuk valósítani. Nekem is tanulságos volt az elmúlt időszak, amikor is igyekeztem a
képviselő-testületi jegyzőkönyvek alapján kigyűjteni a gimnázium alapításával
kapcsolatos legfontosabb dokumentumokat, tényeket. Bízom abban, hogy
képviselőtársaim számára is egy kicsit felelevenítik ezek az anyagok mindazt, hogy
honnan indultunk el, és akkor, amikor elindultunk 2006-ban, mit is szerettünk volna
megvalósítani, ill. mit javasoltak megvalósítani azok a szakemberek és az a szellemi
kör, akik Aba önkormányzata hívását elfogadva, önzetlenül, társadalmi munkában
felajánlották a segítségüket. Mi alapvetően egy gimnázium megszervezéséhez
kértük a segítségüket, viszont jól érzékelhető az anyagokból, hogy ennél sokkal
tovább jutottunk az ő támogatásukkal. Én három alapvetést határoztam meg, amely
az alapját jelenti az Abai Életiskola Programnak. Az egyik ilyen alapvetés, amely
2006.07.28.-án íródott, ez volt a kezdet, az Életiskola Program egy rövid három
oldalas összefoglalója, amelyet Géczy Gábor, Hintalan László és Papp Gábor
készített el a számunkra. Ugyanilyen alapvetés volt a 2006.11.08.-án készült anyag,
Atilla Király Gimnázium - Hazatalálás Program, amelyet Géczy Gábor készített.
Fontos elmondani, hogy két szellemi kör vállalta fel a segítséget. Az egyik az
Örökség Népfőiskola volt, a másik pedig a Mag Egyesület, gyakorlatilag az ő
szellemi alapvetésük alapján indultunk el egy úton, amely tanulságos és komoly
eredményeket hozott. Már a kezdetek kezdetén a Hazatalálás Program és az
Életiskola Program egy nagyon fontos szeletét képezte az Atilla Király Gimnázium
létrehozása, megalapítása. A harmadik fontos alapvetés, amelyet én
képviselőtársaim számára átadtam az az „Égigérő fa program, a szerves magyar
műveltségre alapozott középiskolai nevelési modell Abán”. Ezt Szilasy György tette
le az asztalunkra 2007. júliusában. Ezek voltak azok az anyagok, amelyek a
képviselő-testület döntéseiben nagy mértékben a segítségünkre voltak. A gimnázium
létrehozásának a mérföldköveit is megpróbáltam a rendelkezésünkre álló anyagok
alapján meghatározni. Nagyon fontos dátum volt 2006.09.21-e, amikor már túl
voltunk egy olyan térségi megbeszélésen, amelyet szintén a fent nevezett
szervezetek kezdeményeztek, szerveztek és bonyolítottak le, és nagyon sokan
vettek rajta részt Abáról és a térségből is az érintett intézményekből. Ekkor döntött
egy előkészítő anyag véleményezése után a képviselő-testület arról, hogy a „Sárvíz
Életiskola: szerves nevelési-oktatási alapmodell az óvodától az egyetemig”
elnevezésű program bevezetését támogatja a Sárvíz Kistérségben. Ennek
elindulásához már akkor anyagi támogatást nyújtottunk. Az Életiskola Programnak
négy fontos alapvetése, alprogramja volt, és ennek a négy alprogramnak az egyike
volt az Abai Gimnázium létrehozása. 2007.02.12-én döntöttünk arról, hogy
2008.09.01-jei kezdéssel létrehozzuk az Abai Gimnáziumot. Ehhez szervesen
kapcsolódott az Életiskola Program Iroda felállítása, ahol már főállású
alkalmazottakat foglalkoztattunk. 2008.06.26-án tárgyaltunk a Hazatalálás Alapítvány
létrejöttéről, amely az akkori testületi döntéshez, hogy mégiscsak elindítjuk a nehéz
helyzetünk ellenére 2008.09.01-jétől a gimnáziumot, nagymértékben hozzájárult. Ez
a testületi döntés már nem egyhangú volt, és nagyon komolyan esett latba, hogy az
alapítványon keresztül majd plusz forrásokat tudunk biztosítani a gimnázium
működéséhez, ill. ekkor hagytuk jóvá a gimnáziumi álláshelyek létrehozását, amelyek
szükségesek voltak a gimnázium beindításához. Ezen anyagokból is jól érzékelhető,
hogy egy nagyon széleskörű program megvalósításába vágtunk annak idején bele,
ennek a megvalósítására együttműködési megállapodást is kötöttünk a Mag
Egyesülettel, ill. az Örökség Népfőiskolai Szövetséggel. Ennek a megállapodásnak
egy nagyon fontos pontja, hogy a program megvalósítása során a szellemi irányokat,

20

a szellemi hátteret ezen közösségek biztosítják az önkormányzatunk számára,
természetesen jelezve, hogy ez nem egy oldalú, hanem kölcsönösen egyeztetünk
egymással. Tehát ez a két szellemi kör volt az, akiket hosszú távon is megbíztunk
azzal, hogy az Életiskola Program menedzselésével, a térségben való
megvalósításával foglalkozzanak. A Mag Egyesület és az Örökség Népfőiskolai
Szövetség javasolta a képviselő-testület számára Szilasy György urat a gimnázium
igazgatójául, tehát az ő javaslatukra bízta meg a képviselő-testület Szilasy Györgyöt
a gimnázium előkészítő munkáival, majd később egy pályázat jóváhagyásával 2009ben megadta az 5 éves kinevezést az igazgató úrnak. Ez a kinevezés jár le ebben az
évben, és ezzel kapcsolatban van most feladata a képviselő-testületnek. A
képviselőtársaim kaptak továbbá olyan anyagokat, amelyekből jól érzékelhető, hogy
a jelenlegi helyzet részben abból adódik, hogy a külső környezet jelentős mértékben
megváltozott. Ennek az alapja az, hogy a gimnázium a többi oktatási, nevelési
intézménnyel egyetemben 2013.január 1-jétől állami intézménnyé vált, tehát a
gimnáziumban dolgozó tanárok, nevelők, állami alkalmazottak lettek. A szakmai
munkát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felügyeli, irányítja. A működéssel
kapcsolatos tevékenységet pedig az Aba Önkormányzata látja el. Egyértelműen
látszik, hogy itt nem egy átlagos gimnáziumról van szó, ahol ezek a feladatok teljes
mértékben szétválaszthatók, ugyanis az Atilla Király Gimnázium tevékenysége
sokkal szélesebb körű. Olyan egyedi gimnáziumról van szó, amelynek a
működtetéséhez, a feladatai ellátásához - amennyiben hűek kívánunk maradni az
eredeti célkitűzéseinkhez – a jelenlegi állami finanszírozás nagyon kevés. Az is jól
érzékelhető, a törvényi keretek oly mértékben változtak meg, hogy nagyon fontos
teendőink vannak annak érdekében, hogy az eddigi oktatói, nevelői munka
sikerességét fent tudjuk tartani, ill. azt a modellt, amely a gimnázium életében
kialakult, át tudjuk menteni a jövőnek. Konkréten arról van szó, hogy azzal az
előkészítő évfolyammal, amely alapjaiban határozta meg a gimnázium nevelési
rendszerét, a törvényi változások következében komolyan végig kell gondolni, hogy
mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az eredeti célkitűzéseknek megfelelően
tudjon továbbiakban is dolgozni a gimnázium. 2013. május 22-én volt egy látogatás
Abán az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részéről. Ennek az emlékezetőjét
képviselőtársaim megkapták, abból érzékelhető, hogy mind a művészeti iskola Életfa
Programja, mind pedig a gimnázium Életiskola Programja kapcsán több olyan kérdés
felmerült, amely azt követeli meg idézőjelben tőlünk, hogy próbáljunk meg létrehozni
egy olyan új modellt, amely a törvényi előírásoknak is megfelel, és az eddigi
programot lehetőleg sérülésmentesen folytatni tudjuk. Az is érzékelhető volt ebben
az időszakban, hogy tovább kell lépnünk az intézmények közötti együttműködés
területén. Az Életfa Program, az Életiskola Program és az általános iskola egyéb
tagozatai kapcsán megfogalmazódott egy olyan szándék bennünk, hogy próbáljunk
minél teljesebb összhangot teremteni az intézményeink programjai között, és
próbáljuk meg az Életiskola Programot kiteljesíteni valamennyi oktatási, nevelési
intézményünkben, ide értve az óvodát is. Volt egy olyan elképzelésünk, hogy a
gimnázium folytatásaként egyszer majd egy felsőfokú ága is lesz ennek a
programnak, de felnőttképzési program elindítása is fontos célként szerepelt ebben a
programban. Hintalan Lászlóval az Életiskola Program egyik alapító atyjával,
megfogalmazójával is folytattunk egyeztetéseket annak érdekében, hogy hogyan
tudná ezt a munkát szakmailag is segíteni, továbbá próbáltam azokat a
szakembereket is ismét megnyerni önkormányzatunknak, a város közösségének,
akik annak idején az elindításkor is nagyon komoly segítségünkre voltak, és akik a
szellemi alapjait megteremtették az egész munkának. Az önkormányzatunk elmúlt
húszonegy-néhány éves működésében fontos szempont volt az, ha megoldandó

21

feladat van, ha tovább kell lépni, akkor elengedhetetlen azokat a szakembereket
meghallgatni, a véleményüket kikérni, akik ezeket az anyagokat letették az
asztalunkra, és akik igyekeztek segíteni ennek megvalósításában. Itt már nemcsak
az oktatási, nevelési intézmények programjainak az összehangolásáról van szó,
hanem az Ófalu programról is, amelyről volt már szó a mai ülésen. Emlékeztetni
szeretnék mindenkit, hogy a 2006-ban indult programnak a csúcsán az Ófalu állt már
akkor is. Tehát ezért is gondolom azt, hogy szükséges ezen szakemberek ismételt
aktivizálása, bevonása a munkába. Természetesen ez csak egy szándék a
részemről, az elmúlt hónapokban többször egyeztettem Géczy Gáborral, Hintalan
Lászlóval, Papp Gáborral, Váradi Tamással és S. Nagy Endrével, a Hazatalálás
Alapítvány alapítójával. Úgy tűnik, hogy ismét szívesen vennének részt a munka
folytatásában, a program továbbcsiszolásában és magasabb szintre emelésében. Az
egyeztetések eredményeképpen 2013. december 30-án kaptunk egy részletes
ütemtervet Hintalan Lászlótól, aki az általam említett szakemberekkel egyeztetve
tette le a tervezetet az asztalunkra. Ezt kiegészítettem Géczy Gábor által készített
napenergia koncepcióval. Legújabb fejlemény ezen ügyben F. Korcz Judit és
Gőbölös Gábor levele, amely úgy gondolom, hogy szintén egy fontos eleme a
továbblépésnek. Jól érzékelhető és nem véletlenül mondtam a költségvetés kapcsán
is, hogy sok új kezdeményezés történt az elmúlt hónapokban ezen a területen. Most
a legfontosabb feladatunk az lesz, hogy ezen kezdeményezéseket összefésüljük,
megtaláljuk a megfelelő keretét annak, hogy ezek a szakemberek
bekapcsolódhassanak a programba. Egy olyan időszak előtt állunk, amelyben
nagyon fontos lesz a párbeszéd a szereplők között. Ez egy nagyon sok szereplős
történet, ezért nagyon fontos az, hogy milyen lelki és szellemi folyamatok mentén fog
zajlani a párbeszéd, ill. megfogjuk-e találni azokat a közös kereteket, amelyek a
feszültségmentes munkának elengedhetetlen feltételét jelentik. A kiadott anyag
alapján az is érzékelhető, hogy itt nem csak a továbblépés lehetőségeit kell
keresnünk az elkövetkezendő hónapokban és ennek a legmegfelelőbb,
leghatékonyabb formáját megtalálni, hanem vannak olyan problémák, amelyek
egyenlőre úgy tűnik, hogy feszítik a jelenlegi történéseket. A Hazatalálás Alapítvány
működésével kapcsolatban olyan problémák vannak, amelyeknek a megoldását a
közeljövőben meg kell találni. A levelekből is jól érzékelhető, hogy van még mit tenni.
A gimnázium önkormányzati finanszírozására vonatkozóan is kiadtam a képviselőtestület számára egy pontos kimutatást, hogy ez idáig milyen összeggel támogatatta
önkormányzatunk a gimnázium működését. Olyan nagyságrendűek ezek a számok,
amelyek azt bizonyítják, hogy szinte anyagi erőnkön felül biztosítottuk bizalmunkról a
gimnáziumot. Az az anyagi támogatás, amelyet az önkormányzatunk biztosított 2008
és 2013 között, nagyobb, mint a gimnáziumnak juttatott állami támogatás. A Norvég
Alapból pályázati úton elnyert támogatásból hoztuk létre a gimnáziumot azokkal az
egyedi célokkal, amelyek mentén igyekeztünk ez idáig is tevékenykedni. Ennek
kapcsán 5 éves fenntartási kötelezettségünk van. Tegnap hívtak a Norvég
Nagykövetségtől, a nagykövet asszony március 17-én látogatást szeretne tenni
Abán, a Norvég Alapos pályázat kapcsán létrejött fejlesztéseinket szeretné
megtekinteni. Ez is mutatja, hogy nagyon komoly kötelezettségeink vannak. Úgy
gondolom, hogy a továbblépés érdekében nagyon komoly párbeszédre van szükség
a következő hónapokban az intézmény, az önkormányzat, az Örökség Népfőiskolai
Szövetség, a Mag Egyesület, és a Hazatalálás Alapítvány részéről. Szeretném, ha
azokat az anyagokat, amelyek mentén annak idején létrehoztuk a gimnáziumot,
mindenki megismerné, nemcsak a nevelőtestület, hanem a diákok is minél szélesebb
körben megismerhetnék, mert úgy gondolom, hogy a pontos tudás és a pontos
szándékok ismeretében érdemben lehet részben a problémákat megoldani, részben

22

pedig a továbblépés lehető leghatékonyabb módját megtalálni. Igazgató úrral, ahogy
jeleztem, tegnap másfél órán keresztül beszélgettünk ezekről a dolgokról. Nagyjából
ugyanezeket a kérdéseket beszéltük végig, ezen ügyekben mindenben egyet
értettünk. Egy pont van, amiben nincs pillanatnyilag egyetértés közöttünk. Igazgató
úr szeretné, ha a képviselő-testület pályázat nélkül jóváhagyná az újabb 5 éves
kinevezését. Elmondtam, hogy ehhez én jó szívvel most nem tudom a
támogatásomat adni, ugyanis itt egy nagyon nagy hiba történt, természetesen
magyarázatot mindenre lehet találni, de most én nem is kívánok erre magyarázatot
kapni, mert nem kell. Ha a nevelőtestület mielőtt összeült volna, és ezt az
értekezletet megtartja, lefolytatja a szükséges egyeztetéseket, esetleg, ha engem,
mint az Intézményi Tanács elnökét meghívnak erre a megbeszélésre, ezt a
kellemetlen szituációt elkerülhettük volna. Meggyőződésem, hogy lehetett volna szó
arról, hogy hozzájárulunk az igazgató úr további 5 évre szóló megbízásához pályázat
kiírása nélkül, de ezt meg kellett volna előznie egy 5 éves vezetői program
elkészítésének, a jelenlegi helyzet elemzésének, le kellett volna folytatni az
egyeztetéseket az önkormányzattal és mindazon szervezetekkel, akik felelősséget
éreznek az intézményben folyó munkáért, és akkor megítélésem szerint jó szívvel
adta volna mindenki a támogatását. Igazgató úrnak elmondtam, az, hogy nem tudom
ezen az ülésen támogatni, nem a személye ellen szól. Elmondtam azt is, hogy nem
negatív üzenetet szeretnénk küldeni a külvilág számára, egyszerűen annyit
szeretnénk elmondani, hogy így nem. Pontosan amiatt, mert nagyon sok a
bizonytalansági tényező ma még az intézmény életében, amelyeket csak közös
gondolkodás mentén tudnánk megoldani. A párbeszéd területén van mit javítani, de
ezek nem végzetes hibák, emberi jó szándékkal minden megoldható. Azt is
elmondtam igazgató úrnak, hogy készítse el a pályázati anyagát, az öt éves
programját, amelyet vitasson meg és véleményezzen minden szervezet akinek kell, a
szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, az önkormányzat, mindenki, aki érintett
ennek a programnak a végrehajtásában, és csak ezután kerüljön beadásra KLIKhez. Tehát közösen alakítsuk ki ezt a programot, úgy gondolom, hogy ez semmiféle
presztízsveszteséggel nem jár, a jelenlegi helyzetben ez lehet a legmegfelelőbb
megoldás. Meggyőződésem szerint az lenne a legbölcsebb, ha igazgató úr és a
testület közösen fordulna a KLIK-hez azzal, hogy nem kívánunk élni a felkínált
lehetőséggel, így a presztízsveszteség is elkerülhető. Amennyiben a képviselőtestület többsége úgy dönt, hogy ilyen formában nem tudja támogatni, ennek ellenére
igazgató úr mégis megkapja az 5 éves kinevezését, az úgy gondolom, hogy olyan
törést jelent az önkormányzat és a gimnázium kapcsolatában, amely a jelenlegi
problémák, és vannak azért problémák, megoldását nagyon megnehezítené. Ezért
kérem azt, hogy mind a nevelőtestület, mind igazgató úr vizsgálja felül ezt a döntését
és közösen keressünk egy másik utat, ez az út pedig legyen az, hogy az érintettek
bevonásával gondoljuk végig, hogy honnan hova jutott el a gimnázium. Úgy
gondolom, hogy vannak nagyon komoly és jelentős eredmények, vannak olyan
problémák, amelyek megoldásában tudunk segíteni, a jövőt viszont együtt, közösen
kell megterveznünk. Ez az eddigi folyamatoktól eltérően megítélésem szerint igénybe
kell, hogy vegyen legalább két hónapot egy nagyon intenzív egyeztetés mellett, és
nemcsak a mi részünkről, hanem mindazon szakemberek részéről, akik
elkötelezettek a program megvalósításában. Én ebből a folyamatból nem tudom
kihagyni sem az Örökség Népfőiskolai Szövetséget, sem a Mag Egyesületet, ugyanis
mi velük kötöttünk annak idején szövetséget annak érdekében, hogy az Atilla Király
Gimnázium szervesen nőjön ki a Sárvíz Kistérségből. Hiszek abban, hogy ezek a
szakemberek és ez a szellemi kör továbbra is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a
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következő 5 év is sikeres legyen a gimnázium életében. Nekem ez az álláspontom.
Megadom a szót képviselőtársaimnak, kérem, mondják el ők is a véleményüket.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink! Én voltam az a bizottsági tag, aki nem
tudtam részt venni az oktatási bizottság ülésén egyéb elfoglaltságom miatt, éppen a
KLIK határidős feladatát végeztük. A magam részéről én is azt gondolom, hogy Aba
város minden intézményi vezetője pályázati úton nyerte el az újabb megbízatását, én
a gimnázium esetében is javasolnám, hogy folytassuk le ismét a pályáztatást. Azért
is gondolom ezt fontosnak, mert ez által megismerhetnénk igazgató úr értékelését az
elmúlt 5 évről, ami azt gondolom, hogy fontos volna, nagyon szép utat járt be a
gimnázium, ezt tapasztalom úgy is mint szülő, nagyon jó ebben a gimnáziumban
diáknak lenni. Azonban jó volna, ha azt is láthatnánk, hogy igazgató úr mit gondol
erről, hogy mekkora utat tettek meg, ill., hogy a megváltozott körülmények között az
elkövetkezendő időszakra melyek az elképzelései.
Varga Istvánné képviselő:
Tisztelt képviselő-testület, tisztelt vendégek! Nagyon sok gondolat van most a
fejemben. Egy intézményvezető véleményem szerint mindig, amikor egy következő 5
évre készül, és szeretné megpályázni az intézmény vezetését, akkor mérlegeli, hogy
mi történt addig, helyzetértékelést végez, és abból indul ki. Én a magam részéről ezt
teszem ebben az időszakban, hiszen vezetői pályáztatásom zajlik sokadik
alkalommal, de mindig azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Azt gondolom, mint
intézményvezető és mint képviselő is, talán ha ezt az utat bejárnánk, az garancia
lenne nekünk. Ugyanis visszagondolva, mi olyan időszakban alapítottuk meg ezt a
gimnáziumot nagyon sok nehézségtől övezve, amikor intézmény konszolidációk is
zajlottak. Nekünk fontos volt, hogy ebben a térségben a térségben élő fiataloknak és
az ország különböző településeiről érkező gyerekeknek egy színvonalas, jó
gimnáziumot építsünk fel. Ehhez az igazgató úr maximálisan odatette magát és helyt
állt. Az a tapasztalatom, hogy ő mindent megtett annak érdekében, hogy jó
kapcsolatokat építsen ki az akkori intézményvezetőkkel, a diákokkal, a gyerekekkel
az óvodától elkezdve a gimnáziumig. Egy kisvárosnak a gimnázium nagyon nagy
érték. Azt is eltudom mondani, hogy nagyon jó kapcsolatok alakultak ki az
intézmények között. Többek között mi is megismertük az Életiskola Programot. Az
óvoda alkalmasnak találta, hogy előkészítse a gyerekeket arra a nemes programra,
hogy az életre nevelje, a jeles napok rejtelmeibe bevezesse a kicsiket is. Mint
képviselő, önmagammal is viaskodva annak idején, támogattam, hogy az intézmény
elinduljon és megvalósuljon Abán. A magam részéről úgy érzem és gondolom, hogy
garancia lenne, ha most az igazgató úr ezeket a kéréseket figyelembe venné, és
megértené azokat a képviselőket, akik itt ülnek, és ezeknek a kéréseknek és
ajánlásoknak eleget tenne. A magam részéről - ismételve magamat- akkor látnám
ezt igazán garanciának, ismerve Szilasy úr tehetségét és szakmai képességeit, ha
az egyéb más mellett megírná a pályázatát. Szerintem ez arra is jó, hogy
önmagunkat megújítva képesek legyünk arra, hogy minden kihívásnak eleget
tegyünk. Fogja fel ezt úgy az igazgató úr, hogy ez most egy kihívás, hogy
megfeleljen annak a képviselő-testületnek, amely nagyon akarta, hogy ez a
gimnázium létrejöjjön és működjön. Megértem az igazgató urat, hogy él a törvény
adta lehetőséggel, hiszen ajánlatként kapta ezt meg, de azt gondolom, hogy a
pályázat egy biztosíték, és bizonyítás is, fontos, hogy ezt 5 évenként ismételjük meg.
Én magam ezt tervezem most, mivel kiíródott az óvodára nézve a pályázat. Egyrészt
az ember ilyenkor azt gondolja, hogy mekkora teher ez, de ugyanakkor, amikor

24

megírtam, úgy tudtam az asztaltól felállni, hogy azt éreztem, nekem ezt a szülőkért, a
gyerekekért, a munkatársaimért és a fenntartóért meg kell tennem, és gyakorlatilag
egy katarzis születik az emberben, legalábbis a megírásával ez megszületett. Kérem,
fogadja el az igazgató úr, tegyen le egy vezetői koncepciót, mérettesse meg magát,
és biztos vagyok benne, hogy ebben maximálisan helyt fog állni. Én így lennék
nyugodt, mert tényleg nagyon sok konfliktus és feszültség volt minden
intézményvezetőben és képviselőben, akik emberi sorsokról voltak kénytelenek
dönteni, ugyanakkor egy új intézmény létrehozását támogatni. Ezért is kérem, hogy
ezt tegye meg. Köszönöm szépen.
Mercsek György képviselő:
Mindenki, aki itt ül, képviselők, ön is, és aki részt vett a gimnáziumnak az
elindításában, tudjuk, hogy egy nagyon nehéz, göröngyös utat jártunk be. Az akkori
testületben sok ellentmondás volt a gimnáziummal kapcsolatban. Nagy küzdelmek
árán próbáltuk fenntartani az intézményeket ebben a nehéz időszakban is. Én is úgy
érzem igazgató úr, hogy amit Ön itt elért, az becsületre méltó dolog, ezért tegye azt
meg, van magának annyi képessége, tud olyan pályázatot írni, hogy mi is
lelkiismeretünkre hallgatva könnyű szívvel azt mondjuk, hogy áldásunkat adjuk erre.
Nekem is ez a javaslatom.
Szilasy György, az Atilla Király Gimnázium igazgatója:
Nagyon sok szép dolgot mondtak itt rólam, a munkámról. Az is elhangzott, hogy
garanciára van szükség, tehát ezek szerint a munkám nem megfelelő. Ezt értem.
Nem félek a pályázatírástól, nem okoz különösebb problémát. Ha így dönt a testület,
természetesen meg fogom írni a pályázatot, mert fontos az iskola számomra, de így
gyakorlatilag a „Klebelsberg”-nek adják át a kezdeményezést, őnekik kell írnom a
pályázatot, mert a pályázatot a „Klebelsberg” fogja kiírni. Én teszek egy javaslatot, ha
gondolják, hogy ez elfogadható, akkor támogassák, ha nem, akkor sincs semmi
probléma. Mivel ez a helyzet adódott, ez azt jelenti, hogy az önkormányzati testület
most megvétózhatja azt, hogy én folyamatosan betölthessem a gimnázium igazgatói
tisztségét. Egyébként ha önök egyértelműen támogatnak is ebben a dologban, még
mindig a „Klebelsberg”-nek a döntése, hogy elfogadja-e ezt az ügyet. Olyan
jelzéseket kaptam a „Klebelsberg”-től, hogy gyakorlatilag erre a döntésre várnak és
küldik tovább a miniszter úr felé. A javaslatom a következő. Költői kérdés, miért
kötjük ehhez a pályázati procedúrához a kinevezést? A javaslatom pedig annyi,
teljesen egyetértek azzal, hogy át kell gondolni dolgokat, mi történt, hogyan, az
elemzéseket el kell végezni, én azt javaslom, hogy kapjak most bizalmat,
támogassanak legalább ilyen módon, pályázat kiírása nélkül, tehát anélkül hogy
külső pályázat bejöjjön. Én pedig arra kötelezem magam, hogy belső körben,
magunknak elkészítem ezt a koncepciót, ezt a tervezetet, mintha pályáznék az
igazgatói állásra. Az ajánlatom keményebbik része pedig az, hogy amennyiben és ez
most nagyon kemény, amit mondok, lehet nem is kéne mondanom, de hogy lássák,
hogy semmiféle hátsó szándékom nincsen, amennyiben ezt a koncepciót nem
fogadja el a testület, én másnap beadom a lemondásomat az igazgatói posztról. Ez
keményebb, mint pályázni, szerintem, de úgy érzem, hogy ezt el kellett mondanom,
így érzem, így gondolom, egyébként meg döntsön a testület saját lelkiismerete
szerint. Én biztos, hogy mindent megfogok tenni azért, hogy az Atilla Király
Gimnázium méltó legyen ahhoz az úthoz, amit elkezdett. Nagyon sok tervünk,
ötletünk, gondolatunk van. Örülök a támogatóknak. Hintalan Lászlóval napi
kapcsolatban vagyok. Évek óta tanít, dolgozik nálunk, méri az Életiskola Program
szintjét, ahova eljutottunk. Az említett kerettanterven folyamatosan dolgozunk, és
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szeretném az időmet ezzel tölteni, hogy egy új alternatív kerettantervet vigyünk be,
de nem probléma, ez is belefér. Jó hozzáállás van egyébként a KLIK-től, mert
elfogadják azt, amit mi csinálunk, és türelemmel vannak irántunk. Utolsó gondolatom
és ezzel be is fejeztem, oldjuk meg egymás között párbeszéddel ezt az ügyet, és ne
vigyük ki külső döntéshozatalra, nem félek tőle, megtehetjük, semmi gond, csak én
azt hiszem, hogy az a procedúra, amíg ezt végigcsináljuk, az alatt ezeket az
egyeztetéseket, amelyekről polgármester úr is beszélt, meg lehetne tenni. Ezzel
tölthetnénk az időnket. Egyébként azt is elárulom, úgy érzem én is, hogy egy
pályázatból jól fogok kijönni, tehát azért annyi önbizalmam nekem is van, és igazából
az igazolhatna engem is sok mindenben. Egyébként a „Klebelsberg” az én
munkáltatóm, tehát nem az önkormányzat az én munkáltatóm, és ez egy
elgondolkoztató dolog, mert hasonló esetekben más önkormányzatoknál csont nélkül
átengedik az ilyen eseteket, és nem csinálnak ebből ilyen ügyet. Kérem a
megértésüket, meg a támogatásukat.
Kossa Lajos polgármester:
Azért itt elhangzott néhány olyan mondat, amely szerintem nagyon rossz irányba
viszi a történetet, sajnálom, mert a mi részünkről csupán csak egy kérés volt. Tehát
én akárkit hallgattam itt, egy olyan kérés fogalmazódott meg, nem csak igazgató úr
felé, hanem a nevelőtestület felé is, hogy egy elkövetett hibát korrigáljunk.
Szeretném jelezni, hogy itt senki részéről nem hangzott el olyan, hogy az igazgató úr
munkája nem megfelelő. Mi nem megvétózzuk a pályázatot, nincs pályázat,
véleményt kérnek tőlünk, mi a lelkiismeretünk és legjobb tudásunk szerint hozunk
döntést. Miért kötjük ezt pályázati procedúrához? Szeretném jelezni, hogy a hibát
nem Aba képviselő-testülete követte el. A nevelőtestület és igazgató úr nagyon
súlyos hibát követett el azzal, hogy mindenféle előkészítés nélkül meghozták ezt a
döntést, minket erről utólag tájékoztattak, illetve kaptunk a KLIK-től egy levelet,
amely alapján nekünk véleményezni kell. Tehát igazából a nevelőtestület nem is volt
az önkormányzat véleményére kíváncsi. A véleményünket csupán a KLIK kéri, és én
ezt tartom súlyos hibának, és ezért kérem a nevelőtestületet, hogy gondolja végig.
Az egy nagyon súlyos döntés, hogy az igazgató úr ragaszkodik ahhoz, hogy a
pályázatot kerüljük el. Én nem gondolom, hogy a pályázattal a KLIK kezébe tesszük
le a döntés lehetőségét, mi elmondtuk világosan, hogy milyen menetrendet tudunk
elképzelni. Súlyosnak tartom azt a megjegyzést is, hogy az igazgató úrnak nem az
önkormányzat a munkáltatója, hanem a KLIK, és nem is érti, hogy mi mit akarunk itt.
Még egyszer szeretném jelezni, nagyon komoly önkormányzati támogatással tud
csak a gimnázium működni, és itt nem csak a működtetésről beszélek. Pénzügyi
problémák vannak, amelyeket tisztázni szeretnék a következő hónapokban igazgató
úrral, nem gondolom, hogy most a részletekbe bele kell menni, de az, hogy a
Hazatalálás Alapítvány tevékenységéről az x-edik levél után sem kapunk érdemi
tájékoztatást , ez úgy gondolom, hogy egy olyan probléma, amelyet csak
személyesen lehet rendezni. Rendezésre vár nagyon sok ügy, és én jogi garanciát
nem látok erre. Tehát, amit igazgató úr felajánlott, az az út járhatatlan. Ilyen biankó
lemondást nem lehet tenni. A kész helyzetet nem a képviselő-testület teremtette. Ez
a hozzáállás a gimnázium vezetése és nevelőtestülete részéről, hogy az
önkormányzat tulajdonképpen mit hepciáskodik itt, nem akarom szó szerint idézni,
ami elhangzott, hogy más önkormányzatnál ilyennel nem is foglalkoznak. Nem is
értem ezt a megjegyzést, én úgy gondolom, hogy mi szövetséget kötöttünk valamire
5-6-7 évvel ezelőtt, ha ez a szövetség most arról szól, hogy az önkormányzat
tulajdonképpen csinálja azt, amit igazgató úr és a nevelőtestület jónak tart, amit
igazgató úr kér, akkor ez nem szövetség. Ahogy jeleztem, a továbblépéshez is és a
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problémák kezeléséhez is párbeszédre van szükség. Elmondtam, hogy végzetes
hibák még nem történtek, de hibák vannak, és most ez az álláspont nem a megoldás
irányába viszi a dolgokat. Ha a nevelőtestület és igazgató úr sem tudja felülvizsgálni
az álláspontját, és nekünk azt a döntést kell meghozni, hogy nem tudjuk támogatni,
márpedig én biztos, hogy nem tudom, főleg azon tudás és egyéb információk
birtokában, amelyekből látszik, hogy vannak olyan problémák, amelyeket meg kell
oldani. Tehát ha ezeket nem tudjuk megoldani, és az Alapítvány működésével
kapcsolatban olyan információkat nem kap meg az önkormányzat többszöri
kérésemre, amelyeket egyébként bárki odamegy, megnézhet, ez azért komoly
problémát vet fel. Ha a nevelőtestület tényleg komolyan gondolja, hogy egy 5 éves
vezetői program nélkül neki lehet vágni a következő időszaknak, ha komolyan
gondolja azt, hogy az eddigi tevékenység értékelése nélkül bármibe bele lehet vágni,
akkor itt szerintem nagyon komoly problémák vannak. Probléma van azzal is, ha az
önkormányzat tényleg csak azért van, hogy ne problémázzon és kiadja a támogatást,
mert ő csak működtető. Ha ez így van, akkor nagyon nagy félreértés van a fejekben.
Ha állami gimnáziumként fog tovább működni és a gimnázium nevelőtestülete,
igazgatója úgy gondolja, hogy a problémáit az önkormányzat nélkül fogja megoldani,
akkor meggyőződésem, hogy az elért eredmények pár éven belül porrá fognak
zúzódni. Ezek a vélemények nem abba az irányba mutatnak, hogy az értelmes
párbeszéd irányába megyünk. Nem kívánok, mint ennek a közösségnek a
polgármestere, és mint az Életiskola Program kezdetektől nagyon aktív résztvevője
és támogatója egyoldalú lépések anyagi támogatójaként a továbbiakban részt venni.
Felelősen ez a képviselő-testület a gimnázium számára addig egy forint támogatást
nem tud a továbbiakban jó szívvel megszavazni, amíg a problémákat, amelyekről
mindenkinek tudnia kell, a nevelőtestületnek is, az igazgatónak is, nem fogjuk tudni
rendezni. Itt súlyos milliókról, tízmilliókról van szó. Ezt meg lehet beszélni úgy is,
hogy mi garanciát kapunk arra, hogy ezek a hibák a továbbiakban nem kerülnek
elkövetésre, és valóban az Életiskola Program mentén dolgozik a gimnázium. Ha
nem, akkor természetesen ennek megvan a jogi útja is, mert a képviselő-testület is
felelős mindazért a támogatásért, amelyet a gimnázium számára átadott. Ha nem
tudjuk emberileg, normális szóval, együttműködéssel ezeket a problémákat feloldani,
akkor nem marad más, mint a jogi út.
Szilasy György, az Atilla Király Gimnázium igazgatója:
Nem gondoltam, hogy eddig fog eljutni ez a dolog, visszavonom minden olyan
mondatomat, ami esetleg félreérthető volt, de azért rögzítenék két dolgot, vagy
többet is, csak röviden. Én nem kívánok csatázni, tehát azt most leszögezem, hogy
semmi szándékom nincs, tehát nem akarom az igazamat bizonyítani, csak tényeket
szeretnék közölni. A „Klebelsberg” január 15-én, nem emlékszem pontosan a
dátumra, egy csütörtöki nap megkeresett, fölhívott telefonon, hogy pénteken tartsuk
meg a választást. Aki dolgozik a „Klebelsberg”-el az pontosan tudja, hogy náluk így
szokott menni. Tehát csütörtökön értesültünk erről a dologról. Első kérdésem az volt,
hogy kiket kell bevonnom a döntésbe. Azt az információt kaptam, hogy csak a
nevelőtestület döntése érvényes. Nekem akkor ezt mondták. Aznap összetudtam
hívni a nevelőtestületet másnapra, péntekre. Kijött a „Klebelsberg”-nek a megbízottja,
Gróf Valéria, egyszerűen megtartottuk formálisan az ő általa szabályosan levezetett
választást. Ennek a jegyzőkönyvét tudtam átadni, de én előtte megkérdeztem, hogy
kell-e az önkormányzat véleménye, mert én is úgy éreztem, hogy ez fontos, tehát
erre időm, lehetőségem sem volt. A fenntartóm a „Klebelsberg” gyakorlatilag
felajánlotta ezt a lehetőséget. Én úgy érzem, hogy mi nem követtünk el hibát több
okból sem, mert a kollegáim, akikkel együtt dolgozom, azt hiszem, hogy megtudják
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ítélni a tevékenységemet, és abban is biztos vagyok, hogy a napi beszélgetéseink
alapján is pontosan tudják azt, hogy mi a jövőbeni koncepcióm. Együtt csináljuk ezt a
dolgot. Tehát a súlyos hibáról ennyit. Azt nem nagyon értem, hogy az igazgatói
megbízatásomba hogyan kerül bele a Hazatalálás Alapítvány, de azért azt
elmondanám, hogy polgármester úrral, ami levelezésünk volt, abban gyakorlatilag
2008-tól 2012-ig a Hazatalálás Alapítvány jog szerinti teljes dokumentációját
átküldtem a polgármester úrnak. Azt a dokumentációt küldtem át, amit nekünk az
Alapítvány működésével kapcsolatban nyilvánosságra lehet hozni. Egyébként ezek a
dokumentációk híven tükrözik, hogy mikor mennyi adomány jött, hogyan jött, milyen
kiadásaink voltak. E mögött a dokumentáció mögött már csak a számlák vannak.
Tehát az, hogy vettünk mosószert, mennyiért vettük, hogyan vettük. De a
kimutatások részletesen tartalmazzák azt, amit nekünk nyilvánosságra lehet hozni.
Tehát én úgy érzem, hogy itt súlyos hibákról és problémákról beszélünk, de had
világosítsam fel akkor a testületet, hogy itt nem történt semmiféle adatelhallgatás,
nem történt semmiféle olyan dolog, ami ne lett volna nyilvános. A Hazatalálás
Alapítvány egy 1 millió Ft-tal alapított alapítvány, amely arra jött létre, hogy a
gimnáziumot és a kistérséget támogassa. Elsődlegesen a gimnázium támogatása
van megfogalmazva az alapító okiratban, és lehetőségünkhöz mértem mindent
elkövettünk azért, hogy a gimnázium működését beindítsuk. Ebbe többféle dolog is
tartozott. Az infrastruktúra kiépítését az alapítvány vállalta magára akkor, amikor az
önkormányzatnak annyi pénze nem volt, hogy a csatornát, a villanyt, és egyéb
hálózatot megcsinálja. Ezek a számlák megvannak az alapítvány számlái között. A
gyermekeink, a diákjaink száma növekedett. Megígérték, hogy lesz kollégium.
Kezdetben sikerült megoldani házaknál ezt a dolgot, pályáztunk, és egy sikeres
pályázaton vettünk részt, amely által az ifjúsági szálláshelyet tudtuk felépíteni, amely
45 diáknak biztosít nem akármilyen szálláshelyet, és gyakorlatilag a tevékenységünk
és az anyagi lehetőségeink jelentős részét ez kötötte le. Az alapítvány ezt az ifjúsági
szálláshelyet úgy szeretné működtetni a továbbiakban is, hogy bevétele legyen, és
ezt a bevételt, mint közhasznú alapítvány, nem is tudja másra fordítani, mint a
kitűzött célokra. Amint van bevétel, mi azonnal oda fogjuk tenni. Nem értem, hogy
most valójában mi történik. Én annyit kérnék, hogy tényleg legyen egy párbeszéd, én
a teljes szívemet és energiámat, az egész életemet beletettem ebbe az ügybe, én
ezt szeretném tovább csinálni, szeretném élvezni az önkormányzatnak a bizalmát és
ha az önkormányzat úgy dönt, hogy írjak pályázatot és ez garanciát fog jelenteni,
akkor meg fogom írni a pályázatot. Nincs ezzel semmi probléma, és pláne hogyha
ilyen kedvesen kérnek, akkor úgysem tudok mit tenni, hölgyek kértek elsősorban,
tehát meg is fogom tenni. De még mielőtt bármiféle hírek terjengenének a nagy
nyilvánosság előtt az alapítvány működéséről, amelyek elhangzottak a polgármester
úr részéről, sőt kaptam egy nagyon kemény jogi fenyegetettséget is, ez arra késztet,
hogy elmondjam, nincsenek ilyen ügyek, problémák. Nehézségek természetesen
lesznek annak tükrében, hogy hogyan szeretnénk tovább lépni. Igen szükség lesz
újabb támogatásokra. Nem szeretném én sem, hogy ez az érték, amit Aba és az abai
emberek közössége teremtett, ne így működjön tovább. Nekem az a szívem vágya,
hogy ez így működjön tovább. Ha valaki bármilyen nyilatkozatomban, vagy bármilyen
cselekedetemben olyat tud felmutatni, hogy én nem a közösségnek dolgoztam, akkor
legyen szíves jelentkezzen. Nagyon szívesen megbeszélem vele ezt az ügyet. Én
eddig is ezt tettem, és ezután is ezt fogom tenni, ha lehetőséget kapok erre. Én csak
ennyit kértem, ezt a lehetőséget. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy pályázat kiírása
nélkül történjen meg. Az igazság kedvéért arra kérném a polgármester urat is, ha
esetleg van valamilyen személyes konfliktusunk vagy bármi, akkor azt minél
gyorsabban rendezzük le, mert ennek így nem sok értelme van. Kárát vallja a
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közösség, kárát vallja az ügy, ez így nem jó. Én tegnap polgármester úrhoz nagy
szeretettel, tiszta szívvel elmentem, ezt a filmet is elvittem, hogy hangolódjunk
lelkileg egy kicsit össze, és úgy érzem, hogy sikerült is, azt kérem, hogy ezen az úton
haladjunk tovább. Sajnálom, hogy ez így alakult. Nem teljesen értem, hogy mitől van
ez, de remélem, hogy tudjuk rendezni, mert abban Aba szerintem óriási, ahogy a
problémákat és a nehéz helyzeteket megoldja. Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönjük szépen. Természetesen, amint minden olyan adat a birtokunkban lesz,
amelyek alapján a képviselő-testületet tudom arról tájékoztatni, hogy mi a probléma,
ezt meg fogom tenni. Nem kívánok most részletekbe bele menni, de mind az
alapítvány kapcsán, mind pedig éppen a kollégium kapcsán olyan jellegű probléma
van, amelyet a tények alapján szeretném, ha a képviselő-testület megvizsgálna az
elkövetkezendő időszakban. Olyan plusz kiadásokról van szó, amelyeket az
önkormányzatunk nem tervezett ezen tevékenységek kapcsán, és úgy gondolom,
hogy az önkormányzat sem emberileg, sem jogilag nem felelős azért, hogy több tíz
milliós plusz költségbe keveredtünk. Remélem igazgató úr minden olyan adatot a
rendelkezésemre bocsát az alapítvány kuratóriumának elnökeként, amelyek alapján
pontos tájékoztatást tudok adni a képviselő-testület számára. A problémám csupán
annyi, vannak olyan helyzetek, amikor a polgármesternek, a jegyzőnek, és a hivatal
dolgozóinak olyan helyzetet kell megoldani, amit nem mi teremtettünk, hanem
mások, és bizony jól esett volna, ha ezen nehéz helyzetben azok, akik ezért
felelősek, nem hátat fordítanak és mennek tovább, mintha minden rendben lenne,
hanem éreztük volna, hogy ők is meg akarják ezt a problémát oldani. Tehát még
egyszer mondom, hogy ezt a problémát meg kell vizsgálnunk, közel 40 millió Ft-ról
van szó, amely úgy gondolom, hogy hasznos célokra fordíthatódott volna mind a
gimnázium, mind az Életiskola Program kapcsán. Ez egy olyan nagyságrend,
amelyről értelmesen, érdemben és a jogi hátteret is megvizsgálva kell beszélnünk.
Még egyszer szeretném jelezni, megítélésem szerint nem az önkormányzat idézte
elő ezt a helyzetet. Azzal kapcsolatban, hogy senkinek nem lehetett szólni, én úgy
gondolom, hogy jó akarat és jó szándék esetén van telefon. Nem tudom azt
ellenőrizni hogy a KLIK mit mondott, mit nem mondott, egy biztos, hogy a KLIK levele
és az idevonatkozó köznevelési törvény paragrafusai alapján is egyértelmű, hogy az
önkormányzat véleménye szükséges ehhez a kinevezéshez is, de nem is ez a
lényeg. Én egészen biztos, hogy mind a nevelőtestület részéről, mind az igazgató úr
részéről azt tartottam volna korrekt eljárásnak, ha végigfuttatjuk az egyeztetéseket.
Úgy is lehetett volna ezzel a lehetőséggel élni, hogy mindenki egy program alapján jó
szívvel adja ehhez a támogató nyilatkozatát. Ami késik, nem múlik, tehát ezt az utat
még be lehet járni. Én egyben biztos vagyok, az abai képviselő-testület és jómagam
is, mint polgármester mindig teljes szívvel álltunk ki az Abai Gimnázium mellett. Nem
csak lélekben, nem csak szellemileg, hanem az önkormányzati erőforrásokat is
biztosítottuk leglehetetlenebb helyzetekben is. Természetesen, amit az alapítvány
segített, azt tisztelettel megköszönjük, de a serpenyőnek két oldala van. Tiszta
viszonyokat szeretnénk, és ehhez a tiszta viszonyhoz egész más tájékoztatási
rendszer és hozzáállás kell. Mi nem kérünk olyat, ami titkos lenne. Úgy gondolom,
hogy a világ legtermészetesebb dolga lenne, ezt nem is kellene kérni, ezt adni
kellene. Információ csere nélkül ezek a dolgok nem működnek.
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Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy a testületi véleménynek van-e határideje? Záros
határidőn belül kell leadnunk, vagy van rá lehetőség, hogy megismerve igazgató úr
értékelését és a jövőre vonatkozó programját, utána hozza meg a döntést a testület?
Kossa Lajos polgármester:
Nincs. Jeleztem, hogy március 5-én lesz testületi ülésünk, és azt követően azonnal
megküldöm az állásfoglalásunkat. Amit kérünk, az nem egyhetes munka. Be kell
vonni minden érintettet, azokat a szervezeteket is, akikkel megállapodtunk annak
idején, akikkel szövetségben vagyunk. Itt van a levél, amely alapján tovább kellene
lépnünk, az igazgató úr közreműködésére is szükség van. Szerintem ezen
folyamatok mentén lehet egy olyan igazgatói pályázatot megírni, amelyet még mielőtt
igazgató úr lead a KLIK felé, mindenki véleményez. Én nem hiszem, hogy ezzel a
KLIK kezébe tesszük le a döntést. Abban az esetben, ha egyetértés és egység van
minden résztvevő részéről, a KLIK részéről sem tapasztaltam semmi rosszindulatot,
és olyat, hogy a közösség ellenére kívántak dönteni. Sokkal inkább azt tapasztalom,
hogy mindenben kikérik a véleményünket, és azt figyelembe véve döntenek. Én nem
hiszem, hogy abban az esetben, ha az 5 éves vezetői programot igazgató úr
elkészíti, és azt mindenkivel egyeztetve benyújtja, bármilyen probléma lehet.
Szilasy György, az Atilla Király Gimnázium igazgatója:
Egy dolgot kérnék. Tényleg nincs tudomásom arról, hogy milyen 40 milliót emlegetett
a polgármester úr, nagyon szépen kérem, hogy ne menjen ki ez a köztudatba, nincs
tudomásom arról, hogy miről beszél.
Kossa Lajos polgármester:
Igazgató úrnak mind a két dologról van tudomása, az egyik az externátusi
normatívákkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, a másik pedig a Hazatalálás
Alapítvány, illetve az ifjúsági szálló rezsiköltségével kapcsolatos probléma. Ez a
levelemből is kitűnik és igazgató úrnak arról is van tudomása, hogy az externátusi
normatívát kamatostul kellett az önkormányzatnak visszafizetnie. Természetesen
jogilag is megalapozott álláspontot szeretnék a testület elé vinni. Az ifjúsági szálló
kapcsán is, ha megkapom az összes kért adatot, akkor tudom a képviselő-testület
elé tárni, hogy mi történt az elmúlt két év rezsiköltségeivel.
Szilasy György, az Atilla Király Gimnázium igazgatója:
Annyit hadd mondjak, hogy azt a pénzt nem én vettem föl, nem én voltam az, aki ezt
az egész ügyet lebonyolította, gondolom, hogy az akkori önkormányzati jogi osztály,
akinek mi javaslatként elmondtuk ezt a dolgot, ő döntött így és ő hívta le ezt a pénzt.
Nem vagyok jogász, azt hiszem, hogy ebben az ügyben nem lehetek kompetens.
Amit mi próbáltunk az externátussal kapcsolatosan közvetíteni, az nagyrészt meg is
valósult. Ez egy olyan probléma, amiért én azt gondolom, hogy sem az
önkormányzat, sem én nem vagyok felelős. Azt, hogy ezt most rám fölrója,
érdekesnek tartom, de hát végül is Ön az ilyen szempontból előnyben lévő, kérem,
hogy ezt alaposan vizsgáljuk ki. A rezsiköltségről csak röviden azért annyit had
mondjak el, hogy mikor az alapítvány kiépítette a közműrendszert, a tanári karral
ástuk a gödröt a csatornához, a vízbevezetéshez. A költségeket az alapítvány fizette
ki, és az alapítvány szerzett egy konténert, egy kazánt, ami a mai napig is működik
az intézményeknél. Nagyon sok mindent tettünk. Engem nem zavart volna, ha bárki
jön, és azt mondja, hogy vegyük ketté ezeket az órákat. Mert most az a helyzet van,
hogy amit mi kiépítettünk rendszert, az egy rendszeren működik a Hazatalálás
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Alapítvány által működtetett ifjúsági szállóval. Biztos vagyok benne, hogy ezt meg
tudjuk oldani, ha úgy dönt az önkormányzat, hogy ezt a dolgot különválasztja, nekem
semmi problémám nincs vele, én is azon vagyok, hogy öntsünk tiszta vizet a
pohárba. Az önkormányzatnak sem volt egyébként annyi pénze adott esetben, hogy
ezt meg tudja tenni. Ez több százezer forintos beruházást igényelt volna. Mi úgy
gondoltuk, hogy ha másképp nem is támogatja az önkormányzat az alapítványt, ha
ezzel és ilyen módon támogatja, amit jó szándékkal meg is tett. Mi ezt így is fogtuk
fel, hogy ez egy nagy segítség számunkra. Amikor a költségvetésről egyeztettem a
hivatallal, jegyző úrral és pénzügyi osztályvezető úrral, akkor az elmúlt évben
megítélt 2 millió Ft-ról beszéltünk, hogy annak mi a sorsa, és azt mondtam, hogy
felejtsük ezt el, mert ha kiszámolom, hogy mekkora támogatást adott így az
alapítványnak az önkormányzat, akkor az gyakorlatilag le is fedi ezt. Mint ahogy a
levelemben is írtam, én hajlandó vagyok mindenben együttműködni, hogy ezt a
helyzetet tisztázzuk. Nincs ezzel semmi probléma, legfeljebb annyi történhet, hogy
ha nem kapunk támogatást, az alapítvány akkor is tovább fogja működtetni az
ifjúsági szálláshelyet, mert ha az nem működik, akkor gyakorlatilag a gimnázium
működése is kérdésessé válik. Legfeljebb annyi fog változni, hogy bizonyos
költségeket tovább kell nekünk is terhelni, vagy még aktívabb alapítványi
tevékenységet kell folytatnunk, hogy több támogatót tudjunk találni. Egyébként erre
van lehetőség, látok is lehetőséget, épp az említett S. Nagy Endre is azon dolgozik,
nemrég tárgyaltam vele, hogy azok a körök, akiket ő elér, segítsenek bennünket.
Most például egy új tárolóhelyet szeretnénk kérni, egy újabb konténert, ő ebben a
segítségünkre van. Valószínűleg a Honvédelmi Minisztériumtól egy újabb konténert
fogunk kapni 29-30 évre, ezzel is csökkentve az önkormányzat terheit. Hogy mi
milyen alapszinten működtünk 5 évig, azt had ne mondjam el, mert az nem egy
egyszerű játék volt, de megoldottuk a problémáinkat. Azt gondolom, hogy itt éveken
keresztül tényleg olyan helyzet volt, ha segítségre volt szüksége az alapítványnak
vagy a gimnáziumnak, akkor az önkormányzat tényleg megtett mindent és segített.
És ezt a segítséget és támogatást szeretném a továbbiakban is megőrizni.
Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy tiszta helyzet után ez a támogatás továbbra is meglesz, de
tiszta helyzetet kell teremteni. Természetesen ismertek a tények, hogy kit milyen
felelősség terhel a normatíva visszafizetéséért. Igazgató úr rosszul tudja, nem a jogi
osztályt és nem az önkormányzatot. Mi már megnéztük az ide vonatkozó
passzusokat, illetve a mulasztásokat. A normatíva visszavonása éppen a gimnáziumi
hiányosságok miatt történt, de erre is majd biztos kapunk választ, hogy mi miért
történt. Most is megkaptuk. Az ifjúsági szálló kapcsán is keverednek dolgok. Itt a
probléma az, hogy szívesen ad az önkormányzat támogatást, ha tudja, hogy mire
kell a támogatás, de arról nem kaptunk tájékoztatást, hogy a mi óráinkra van az
ifjúsági szálló rákötve, tehát mi fizetjük a rezsiköltséget. Az ifjúsági szálló
működtetése is áttekintendő, mert mi szívesen adunk támogatást, de akkor tudjuk,
hogy mire, és had határozzuk meg mi, hogy mire szeretnénk adni, és nem úgy, hogy
másfél év után jövünk arra rá, hogy a Hazatalálás Alapítvány rezsiköltségeit az
önkormányzat fizeti, úgy, hogy erről senki semmit nem tud a hivatalban és
tájékoztatást nem kaptunk. De mindenre kapunk választ és magyarázatot, én
emberileg ezt nagyon nehezen tudom elviselni, és nagyon sajnálom, hogy így
alakultak a dolgok. Az alapítvány kapcsán említette az alapítót, én egész másfajta
levelezést ismerek az alapítóval, a problémamegoldás irányába egész más lépések
mutatnak. Vannak olyan problémák, amelyeket kezelni kell, és lépni kell
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mindenkinek. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjon az alapítvány a gimnázium és az
Életiskola Program érdekében működni, sok változásra van szükség az alapítvány
életében, de ha nincs, akkor vitassuk meg. Az ifjúsági szálló működtetéséhez mi
szükséges, kell-e támogatás? Meggyőződésem, hogy ehhez önkormányzati
támogatást nem lenne szabad adni, a diákok plusz óráira, délutáni foglalkozásaira
sokkal inkább. Látnunk kell, hogy az alapítvány tudja -e az ifjúsági szállót
gazdaságosan működtetni, ha nem, akkor milyen irányba kell elmennünk annak
érdekében, hogy a gyerekek ellátását biztosítani tudjuk. Addig, amíg az
önkormányzatot ebbe nem vonja be a gimnázium igazgatója, a nevelőtestülete,
addig nem tudunk lépni. Meggyőződésem, hogy ezeket a pénzeket hasznosabb
dolgokra fordíthattuk volna, ha mindenki betartja a kötelezettségét.
Szilasy György, az Atilla Király Gimnázium igazgatója:
Megint elhangozott egy olyan dolog, amire muszáj reagálnom. Polgármester úr ne
állítson ilyet, hogy nem tudták azt, hogy közös. Gyuri bácsi volt az, aki ezt az egész
folyamatot műszakilag felügyelte. Azért az durva állítás, hogy nem tudtak róla, hogy
közös költségen van. Jó, lehet, hogy meg kellett volna írni, de én azt gondoltam,
hogy korábban ilyen problémáink nem voltak. Az alapítvány egyébként
-még
egyszer elmondomminden adatot kiszolgáltat, amit kell, egyébként közhasznú
alapítvány nem is tehet más. Mi teljesen nyitott pénzügyekkel rendelkezünk, bárki
megnézheti.
Mercsek György képviselő:
Igazgató úr, ha már így megszólított, ezt a vitát most úgyis le kell zárnunk, mert ezt
nem tudjuk itt most befejezni. Valóban, mikor megépült az iskola két épülete, akkor
ott voltunk, hogy készen vannak a tantermek, a kivitelezőnek nem volt feladata, hogy
energiával ellássa az épületeket. Akkor a polgármester is szólt, Ön is szólt, hogy
segítsek. Emlékszik rá, odarendeltem a szolgáltató vezetőjét, rendeztem a telefont
és a vizet, 2 nap alatt lett internet is. Hogy az ifjúsági szállásnál mi történt, hogyan
történt, arról nem tudok én sem semmit. Senki nem keresett meg, hogy Gyuri bácsi
mit csináljunk, hova tegyük. Erről én nem tudok, hogy engem valaki megkeresett
volna. A múltkor, amikor a postán találkoztunk, mondtam Önnek, hogy most küzdünk
azzal is, hogy az a mérőóra, amely ellátja jelenleg a létesítményeket, az egy
felvonulási óra, most küzdünk még azzal is, hogy véglegesítsük.
Kossa Lajos polgármester:
Szerintem zárjuk le a napirendi pontot. Továbbra is fenntartom azt, hogy a jelenlegi
körülmények között nem tudom támogatni pályázat mellőzésével történő kinevezését
az igazgató úrnak. Más választásunk nincs, vagy támogatjuk, vagy nem, ezt sem
magyarázni, sem ragozni nem kérik tőlünk. Tehát a helyzetből adódó határozati
javaslatom a következő, és utána szeretném, ha a testület foglalkozna azzal is, hogy
hogyan tovább, tehát egy másik határozati javaslatom is volna. Aba Város
Önkormányzatának képviselő-testülete nem járul hozzá az Attila Király Gimnázium
igazgatójának pályázati kiírás mellőzésével történő újabb 5 évre szóló vezetői
megbízásához. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
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16/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá az Atilla
Király Gimnázium igazgatójának pályázati kiírás mellőzésével történő újabb 5
évre szóló vezetői megbízásához.
Kossa Lajos polgármester:
A következő határozati javaslatom így hangzik: Aba Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete továbbra is egyetért az Életiskola Programban és a Hazatalálás
Programban megfogalmazott célkitűzések megvalósításával Abán és a Sárvíz
térségében. A továbblépés érdekében a képviselő-testület meg kívánja erősíteni
együttműködését az Örökség Népfőiskolai Szövetséggel, a Mag Egyesülettel és a
Hazatalálás Alapítvánnyal valamint az e szervezetekben tevékenykedő
szakemberekkel. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti szervezetek, valamint az Abán
működő oktatási, nevelési intézmények bevonásával készítse el az Életiskola
Program és a Hazatalálás Program megvalósítására vonatkozó cselekvési tervet és
együttműködési megállapodásokat. Felelős Kossa Lajos polgármester. Határidő
2014.04.30. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése.
Amennyiben nincs, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
17/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is egyetért az
Életiskola Programban és a Hazatalálás Programban megfogalmazott
célkitűzések megvalósításával Abán és a Sárvíz térségében.
A továbblépés érdekében a képviselő-testület megkívánja erősíteni
együttműködését az Örökség Népfőiskolai Szövetséggel, a Mag Egyesülettel és
a Hazatalálás Alapítvánnyal valamint az e szervezetekben tevékenykedő
szakemberekkel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti szervezetek, valamint
az Abán működő oktatási, nevelési intézmények bevonásával készítse el az
Életiskola Program és a Hazatalálás Program megvalósítására vonatkozó
cselekvési tervet és együttműködési megállapodásokat.
Felelős: Kossa Lajos polgármester.
Határidő: 2014.04.30.

(A polgármester ezt követően 5 perc szünetet rendelt el.)
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6. Együttműködési megállapodás megkötése a Depónia Kft-vel a 2014. évi
települési szilárd hulladék-gazdálkodási feladatok ellátására
Kossa Lajos polgármester:
A Depónia Kft. megküldte a 2014. évi hulladékgazdálkodási feladatok abai ellátására
vonatkozó szerződését. Pozitív dolgokról tudunk beszámolni. A szemétszállítási díj
2014. január 31-től a 2012. április 14-i ár 4,2 %-al emelt összegének 90%-a, tehát
olcsóbbak lesznek a szemétszállítási díjak, mint 2012-ben voltak. Ami szintén jó hír,
hogy a 60 literes edények használata ismét lehetséges, úgy hogy nem 80 literes díjat
kell fizetni. Így a 60 literes edények után ürítésenként nettó 151.-Ft-ot kell fizetni, a
80 literesek esetében 217.-Ft-ot, a 110 litereseknél 264.- Ft, a 120 literesek esetében
286.-Ft, a 240 literes edény esetében pedig 572.-Ft-ot. Szintén jó hír, hogy lesz
lomtalanítás évi 2 alkalommal, de most már nem települési szinten. Mindenki egy
magadott telefonszámon időpontot egyeztethet a céggel, és az előre egyeztetett
időpontban, ha kirakja a lomot az ingatlan elé, el fogják szállítani. A zöldhulladék
elszállítása szintén évi 2 alkalommal fog megtörténni, illetve aki még további
esetekben is igénybe kívánja venni, az matricát tud vásárolni, havi egy alkalommal, a
szelektív hulladékgyűjtés is benne van ebben az árban, ez minden hónap első
szerdáján fog megtörténni. Úgy gondolom, hogy jó szívvel tudjuk ezt az
együttműködési megállapodást támogatni.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Polgármester úr mindent elmondott. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Tehát az árak 2014.01.31.-től 2014.12.31.-ig érvényesek. Aki az együttműködési
megállapodással az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
18/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
együttműködési
megállapodást köt a Depónia Kft-vel a 2014. évi települési szilárd
hulladékgazdálkodási feladatok ellátására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben szereplő
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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7. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A testület szervezeti és működési szabályzatának a
módosítására jogszabályi rendelkezés alapján kerül sor. Életbe lépett ugyanis a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, amely előírja, valamint a
törvényességi felügyeleti szervünk, a Fejér Megyei Kormányhivatal is kéri, hogy ezt
tegyük meg, valamint tavalyi év július 15-ével Aba város lett, és emiatt is rengeteg
változtatás szükséges az SZMSZ szövegezésében. Én ezt elvégeztem, elég vaskos
anyag lett, úgy gondolom, hogy az elvekben ugyanaz, mint az előző időkben volt,
lényegi változás nincsen, csak a megnevezések és a jogszabályoknak való
megfelelés érdekében volt szükség az átdolgozása.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és
Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke:
Az bizottság tárgyalta az előterjesztést. A módosított működési szabályzatot
elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az előterjesztésnek megfelelően a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletet elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2014.(III. 05.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

8. Az Abai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt
képviselő-testület!
A
képviselő-testület
SZMSZ
módosításának
következtében a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét is felül kellett vizsgálni, mivel
jogszabályi és megnevezésbeli változások, valamint a 2013.01.01-jétől kialakult
járási rendszer miatt szervezeti változások voltak a polgármesteri hivatalban. Kérem
a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Pukliné Tündik Tünde, az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és
Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke:
A bizottság szintén javasolja elfogadásra a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
19/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abai
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
9. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Négy szerződés elfogadását kérem a képviselő-testülettől. A Tarr Kft. vásárolta meg
a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulástól a térségi szélessávú internet és
kábeltelevízió hálózatot, az együttműködési megállapodás arra vonatkozik, hogy a
Tarr Kft. a következő 2 évre, tehát 2014. január 1-től - 2015. december 31-ig 24
hónapra 480.000.-Ft + Áfa bérleti díjat fizetne a központnak helyet adó helyiségért,
amelyet a Kultúr Közösségi Házban biztosítunk. Ugyanekkora összegért vállalja a
Kft. azt, hogy a régi kábelhálózatunkat lebontja az E-ON oszlopokról. Ez egy sok
éves mulasztásunk, ezt le kell bontani. Úgy gondolom, hogy ez így teljesen korrekt.
Ők tudják, hogy melyik a régi, melyik az új vezeték, így végre eljutottunk oda, hogy a
problémánk megoldódik. Ez a megállapodás lényege. A Pénzügyi Bizottság
támogatta. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az
előterjesztésnek megfelelően az együttműködési megállapodással egyetért, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
20/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésnek
megfelelően úgy határoz, hogy együttműködési barter megállapodást köt a
Tarr Építő Szolgáltató Kft-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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Kossa Lajos polgármester:
A következő megbízási szerződés a DSSFM Kft-vel köttetne. Sajnos a Strabag és a
Swietelsky per jelenleg is folyamatban van, tehát nem sikerült lezárni, és továbbra is
szükségünk van a cég közreműködésére, havi 75.000.-Ft + Áfa összegért vállalnák
az ezzel kapcsolatos szakértői tevékenységek ellátását. Ez az év végéig
összességében bruttó 1.047.750.-Ft-ba kerülne az önkormányzatnak. Kérem a
testületet, hogy hagyja jóvá a megbízási szerződést. A Pénzügyi Bizottság
támogatta. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az
előterjesztésnek megfelelően a megbízási szerződéssel egyetért, kérem emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
21/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésnek
megfelelően úgy határoz, hogy megbízási szerződést köt a DSSFM Kft-vel az
önkormányzat peres ügyeivel kapcsolatban a műszaki szakértői tevékenység
ellátására havi 75.000,-Ft +Áfa megbízási díj megállapításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester.
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
A Fejérvíz Zrt. megküldte az önkormányzat számára az ez évben befolyó bérleti díj
felhasználására vonatkozó javaslatát. Jelezték felénk, hogy mindenképpen
szükséges lenne a glóbusz belső vízterének a felújítása, újrafestése. Erre
vonatkozóan csatoltak egy szerződést, ezt kérik, hogy hagyjuk jóvá annak
érdekében, hogy ezt az elengedhetetlen munkát el tudják végezni. A munka díjazása
a vízdíjakba beépített bérleti díj bevételünk terhére történne meg. A köztünk
érvényben lévő megállapodásban vállaltuk, hogy ezen bérleti díjak terhére fogjuk
azokat a munkálatokat elvégeztetni, amelyek a rendszer felújításához szükségesek.
Kérném a testületet, támogassa, hogy a Fejérvíz Zrt. el tudja kezdeni ezt a munkát.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a mellékelt fővállalkozói szerződéssel az előterjesztésnek
megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag –
jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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22/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésnek
megfelelően úgy határoz, hogy szerződést köt a Fejérvíz Zrt-vel a település
glóbusza belső vízterének felújítási munkáinak elvégzésére. A megbízási díj:
1.959.620,-Ft + Áfa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
A Lati-Transz Kkt. jutatott el egy ajánlatot a testület számára, amely a szippantott
szennyvíz elszállítására vonatozik. Ez az eddigi legkedvezőbb ajánlat, Aba esetében
20.000.-Ft + Áfa, Bodakajtor és Belsőbáránd esetében 16.000.-Ft + Áfa 4,8
köbméteres tartályonként. Kérem, hogy ezt hagyjuk jóvá, mivel törvényi
kötelezettségünk, hogy legyen megbízási szerződés az ilyen jellegű feladatok
ellátására. Aki ezt igénybe kívánja venni, az ezen az áron fogja tudni Abán,
Belsőbárándon és Bodakajtoron. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, aki egyetért a mellékelt megbízási szerződéssel, kérem emelje
fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
23/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésnek
megfelelően megbízási szerződést köt a Lati-Transz Kkt-vel a településen
keletkező nem közművel összegyűjtött szippantott szennyvíz elszállítására
vonatkozóan. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Arról szeretném tájékoztatni a közösséget, hogy 2014.03.15-én délután 15 órakor
kerül sor a március 15-i ünnepség megtartására a Sárvíz Művészeti Alapiskola
színháztermében. Ezt követően koszorúzunk a kopjafánál, majd huszárokkal és a
fúvós zenekarral közösen átvonulunk a Kultúr Közösségi Házba, ahol 16:00 órakor
kezdődik a Gyermekek Évének az ünnepélyes megnyitója, és ezen ünnepi esemény
keretében fogjuk az Abai Kultúráért és Közösségért díjakat is átadni, majd ezt
követően táncházzal szeretnénk zárni a március 15.-ei ünnepségeinket. Mindenkit
szeretettel várunk ezen alkalomból. Kérem, hogy az első lakáshoz jutók támogatási
kérelmének elbírálása végett zárt ülést rendeljünk el. Aki ezzel egyetért, kérem
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emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
24/2014. (III. 05.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülés tartását rendeli el.

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

K.m.f.

Nagy András Botond
jegyző

Kossa Lajos
polgármester
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