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Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Hiányzik dr. Pőcze Ferenc
alpolgármester, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai
ülésen. Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék
javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. DÉL KAPUJA - ABA - ÓFALU - Az élhető világ újrafogalmazása - A Hazatalálás

és az Életiskola program megvalósításának elindításához szükséges
megállapodások jóváhagyása
2. Lovas oktatás és nyári táborok megszervezésére vonatkozó szerződés,

valamint a Nemzeti Vágtán Aba képviseletére vonatkozó együttműködés
jóváhagyása a Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel
3. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
4. A 2013. évben végzett belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása
5. Bejelentések

Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
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1. DÉL KAPUJA - ABA - ÓFALU - Az élhető világ újrafogalmazása - A Hazatalálás

és az Életiskola program megvalósításának elindításához szükséges
megállapodások jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Géczy Gábor urat, aki e napirend kapcsán lesz
segítségünkre. A képviselő-testület március 5-i ülésén hozott határozatot, amelyben
kifejezte azon szándékát, hogy az Életiskola és a Hazatalálás programban
megfogalmazott célkitűzéseknek megvalósítása érdekében meg szeretné erősíteni az
együttműködését az Örökség Népfőiskolai Szövetséggel, a Mag Egyesülettel és a
Hazatalálás Alapítvánnyal, valamint az ezen szervezetekben tevékenykedő
szakemberekkel. Megbízott azzal, hogy ezen együttműködés előkészítése érdekében
vegyem fel a kapcsolatot a szervezetekkel, azok vezetőivel, és közösen készítsünk
előterjesztést arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen formában tudjuk az
együttműködést a továbbiakban elmélyíteni. Képviselőtársaim kézhez kaptak anyagokat,
alapvetően igyekeztem válogatni a már nem ismeretlen anyagok közül, ugyanis olyan
anyagok képezik a vázát ennek az előterjesztésnek, amelyek már jó néhány évvel ezelőtt
a képviselő-testület asztalán voltak, és amelyekkel a képviselő-testület annak idején
egyetértett. Az Életiskola program anyagaiból azt a kettőt választottuk ki, amelyekre
ebben az együttműködésben a továbbiakban fókuszálnánk, és a Hazatalálás programból
azokat a pontokat gyűjtöttem ki, amelyekben szeretnénk továbblépni. Mindenki előtt
ismeretes, hogy annak idején az Életiskola program és a Hazatalálás program is az Abai
Gimnázium megalapításával kapcsolatban került a képviselő-testület asztalára. Nagyon
fontosnak tartom kiemelni azt, hogy a művészeti alapiskola vezetőin keresztül jutottunk
el annak idején Géczy Gáborhoz azzal a nem titkolt céllal, hogy felkérjük arra, hogy az
Abai Gimnázium megvalósításában, létrehozásában legyen az abai önkormányzat
segítségére. Ő ezt a felkérést annak idején elfogadta, és ő volt az, aki Aba köré
összegyűjtötte azt a csapatot, akiknek a segítségével sikerült a gimnáziumot 2008.
szeptember 1-jén elindítanunk, és ő volt az, illetve az őt körülvevő szakemberek, akik
akkor azt javasolták Abának, hogy ne csupán gimnáziumban gondolkozzunk, hanem az
Életiskola program és a Hazatalálás program elindításával egy komplex, a kistérségből
szervesen kinövő programot igyekezzünk megvalósítani. Ennek volt egy nagyon fontos
eleme az Abai Gimnázium létrehozása. Ez sikerült. Mindenki előtt ismeretesek az elmúlt
5 év történései, ezért gondoltam azt, hogy visszautalva a Kék Óceán Stratégiára, amely
2009-ben nagy segítség volt számunkra, és abban fogalmaztuk meg, és azóta is
igyekszünk minden komoly döntési helyzetben ezt az elvet követni, melynek az a
lényege, ha egy sikeres döntésünk volt már az életünkben, akkor az élet további
szakaszaiban is próbáljuk meg ezt szisztematikusan megismételni, vagy magasabb
szinten újraalkalmazni. Ez az egyik oka annak, hogy ma arról tárgyalunk, hogy
szeretnénk folytatni a Hazatalálás programban és az Életiskola programban
megfogalmazott célkitűzések megvalósítását. Másrészt már a napirend címe is utal arra,
hogy van egy nagyon komoly tervünk, álmunk, amely 10 éves múltra tekint vissza, ez a
Dél Kapuja és ezen belül az Ófalu projektünk. Hozzá szeretném tenni, hogy annak idején,
amikor a Hazatalálás programot elfogadtuk, már akkor is az Ófalu állt a csúcsán ennek a
programnak. Viszont mindenki előtt ismert, hogy az elmúlt évek milyen problémákat
hoztak Aba életében, alapvetően az elmúlt időszakban arra kellett koncentrálnunk, hogy
a gimnázium létrejöhessen, fennmaradhasson, lerakjuk a működésének az alapjait.
Emiatt a Hazatalálás és az Életiskola program egyéb célkitűzéseinek a megvalósulása
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egy időre, ha nem is elfelejtődött, de nem volt elég energiánk, hogy ezeken a területeken
is dolgozzunk tovább. Több szempontból is megérett az idő arra, hogy komolyan vegyük
a programban foglalt célkitűzéseinket. Egyrészt az új Európai Uniós fejlesztési ciklusban
reális lehetőségünk van arra, hogy az Ófalu projekt kapcsán pályázzunk ennek a
megvalósítására. Természetesen ehhez az kell, hogy a már elkészült megvalósíthatósági
tanulmányt élettel, tartalommal töltsük meg, mivel egy 10 éves anyagról van szó, ezért
természetesen aktualizálni kell, sok minden változott a világban. A legfontosabb, hogy itt
Abán kell az alapjait megteremteni ennek a fejlesztésnek. Nagyon sok szunnyadó
lehetőség van a közösségben, amelyeket megítélésem szerint ennek a programnak a
kapcsán felszínre tudunk hozni, és ismerve Géczy Gábor személyiségét, abban a közel 2
éves időszakban, amíg mindennapi kapcsolatban volt Abával és itt tevékenykedett, jól
érzékelhető volt, hogy rendelkezik azon energiával, amely szükséges az ilyen új
folyamatok elindításához. Ezért szerettem volna, ha ismét szorosabbá válik a kapcsolata
a közösségünknek mind a Mag Egyesülettel, mind Géczy Gáborral, mind az Életiskola
program kapcsán az Örökség Népfőiskolai Szövetséggel és az ott tevékenykedő
szakemberekkel, Hintalan Lászlóval, Pap Gáborral és természetesen a Hazatalálás
Alapítvánnyal is, amely alapítvány alapítója első alkalommal ül itt a testületi ülésen.
Tisztelettel mutatom be mindenkinek S. Nagy Endrét. Ő volt az a jó szándékú adakozó,
aki annak idején vállalta azt, hogy 1 millió Ft-tal létrehozza a Hazatalálás Alapítványt.
Képviselőtársaim itt ültek akkor ennél az asztalnál, nagyon komolyan esett latba az
akkori döntésünknél az, hogy ez az alapítvány létrejött, és magunk mellett tudhattunk
olyan támogatókat, mint S. Nagy Endre, Váradi Tamás és az alapítvány körül még
megjelenő további személyek. Több olyan programot is kiadtam képviselőtársaimnak,
amelyek bemutatják azt a szellemiséget, azokat az elképzeléseket, amelyeket meg
kívánunk valósítani, így a Magenergia koncepciót, a Bárka programot. Jól érzékelhető
ezekből az anyagokból, hogy nagyon sok közös pontjuk van a mi programjainkkal. Ezért
is örülnék annak, ha a mai napon a képviselő-testület is igent mondana a Hazatalálás
mintaprogram megvalósításának az elindítására. Géczy Gábor állította össze a
mintaprogram7 pontját, amelyek mentén tevékenykedni szeretnénk az elkövetkezendő
időszakban. Aba város jövőképe, az önrendelkezés erősítése, önellátás megszervezése, jó
szomszédság, életiskola rendszer, egészség és középpont a központ. Már a címek is
önmagukért beszélnek. Az együttműködés, amelyet most kötnénk, Géczy Gábor esetében
konkrétan 9 hónapra szólna, az Örökség Alapítvánnyal az életiskola rendszer további
meghonosítása érdekében pedig az év végéig, tehát december 31-ig. Képviselőtársaim
megkapták azt a két szerződést, amelyek az együttműködés kereteit foglalják magukban.
Annyit szeretnék még elmondani, hogy az egyik szerződés az Inko-Számtech Kft-vel
köttetne, ez azért célszerű és hatékony a képviselő-testület számára, mivel az InkoSzámtech Kft. sikeresen pályázott munkahely bővítési támogatásra, és ennek a
pályázatnak a keretében tudja foglalkoztatni Géczy Gábort, aki a program keretében
segíti az önkormányzat munkáját is. Tehát ez az oka annak, hogy a szerződést az InkoSzámtech Kft-vel kötjük. Konkrétan és személyesen természetesen ebben az
együttműködésben Géczy Gábor fog tevékenykedni és segíteni az önkormányzat
munkáját. Meghatároztuk pontosan a célokat, ahová el szeretnénk jutni a szerződés
időszaka alatt. Természetesen ez nem az együttműködés végét jelenti, csupán konkrét
határidőt szeretnénk adni, amíg ezek a programok érzékelhető módon elindulnak Abán,
és szeretnénk beszámolni majd a képviselő-testületnek a program előrehaladásáról.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani, mielőtt képviselőtársaimnak adnám meg a
szót, szeretném megkérni Géczy Gábort, hogy néhány szót szóljon az eddigi közös
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tevékenységünkről, de leginkább arról, hogy hogyan képzeli el a jövőbeni tevékenységét
Abán.
Géczy Gábor:
2005-ben hívott meg a polgármester úr azzal a céllal, hogy egy gimnáziumot hozzunk
létre, nyilván azért, hogy Aba város lehessen, mert ez egy kritériuma a várossá válásnak.
Én azt mondtam, hogy ne csak egy gimnáziumot csináljunk, hanem ennél többet. Akkor
beszéltük át ezt a programot. Hogy miért van szükség erre a programra? Ha jobban
megnézzük, a szép felszín alatt komoly gondok vannak. A gyerekek külföldön, a szüleink
öregek otthonában, tisztelet a kivételnek. Látszik, hogy valami nagyon rossz irányba
megy. Ennek a programnak az a célja, hogy saját erő felhasználásával, nem EU, nem
pályázatok, hanem a saját erőnket fordítjuk egy irányba, egy közös célért. Régen is így
jött létre egy közösség. Ma azért nincsenek közösségek, mert nincsenek közös célok.
Egyszerűen ennyi a lényege az egésznek. A magyar nyelv el is mondja, hogy képtelen
vagyok valamire, ez annyit jelent, hogy nincs egy képem, nincs egy elképzelésem. Az első
része a programnak ennek a bizonyos közös képnek az összerakása, és ehhez tényleg az
kell, hogy közösen meg kell keresni minden civil egyesülést, az utcaközösségi vezetőket,
és meg kell kérdezni őket arról, hogy mit akarnak. Második az önrendelkezés erősítése,
tehát az, hogy a képviseleti rendszer hatékonyabb, erősebb legyen. A harmadik az
önellátás. Nevetséges, hogy a város minden pénzt kienged a határain kívülre, a saját
termények meg mennek pocsékba, aki földdel foglalkozik, az úgy érzi, hogy nincs
értelme az egésznek, mert nem tudja eladni a terményeit. Három évünkbe telt, mire az
összes jogi akadályt eltüntettük. Meg van a módja, viszonylag egyszerűbb termelői
piacot létrehozni, régen is ez volt a falunak a központja. Aztán nagyon fontos lenne a jó
szomszédság. Ma a hatósági közeg átláthatatlan. Ha ma egy fiatal eldönti, hogy szeretne
kovácsolni, vagy szeretne kisvállalkozó lenni, gyakorlatilag nem sok esélye van rá. Ezt is
meg kéne oldani Abán belül, aki a fiatalok közül szeretne valamit csinálni, mellé állni.
Jogi akadálymentesítés, így csináld fiam, ez a módja stb. és ezek nem költségek, a belső
erőnket kell egy irányba állítani. Nagyon fontosnak tartom az életiskola rendszert.
Valaha egyetemen tanítottam, Jucus és Balázs, a gimnázium két tanára valaha a diákjaim
voltak. Gimiben is tanítottam. Mindent tudnak a diákok, de a legelemibb életet érintő
dolgokat nem tudják. Az egészségügy: mi annak idején csináltunk népi gyógyászati
képzést. Orvosok is eljöttek hozzánk, mert érzik, hogy valami nem stimmel a mai
gyógyítással. A népi gyógyászati képzésre, tanácsadásra vannak támogatások, egy
fillérébe nem kerülne a városnak, csak emelné az embereket, és amikor érzik az
emberek, hogy segítséget kapnak, ők is fognak segíteni. Jelen pillanatban Abának nincs
központja. Minden szerves közösségnek volt egy központja. Az indiánok letelepedtek a
tűz köré, egy falu letelepedett egy templom köré stb., kell egy olyan hely, ahol a közösség
össze tud gyűlni, együtt lehet, korzóznak, stb. Az Ófalu koncepciót kellene újragondolni.
Az a baj, hogy számomra túl grandiózus ez a terv. Vagy kapunk rá EU-s támogatást vagy
nem. Ha kis lépcsőkben építenénk, ha bejön a pályázat nagyon jó, mert az fel fogja
gyorsítani, de el kéne kezdeni valahol. Ez a nemzet nagyon sok tragédián ment át, és
nagyon sokszor padlóra került, és minden ilyet úgy éltünk át, hogy a közösség el kezdett
mozgolódni. Leányegylet, legényegylet, gazdakörök, stb. szerintem ezeket a
közösségeket kellene nagyon megerősíteni, és ha ezt megcsinálnánk, akkor az végülis
feltárja a falu valós erejét. Az a cél, hogy azt az időt, amit az itt lakó most
Székesfehérváron tölt el, Budapesten tölt el, itthon töltse el, ne egy alvó város legyen
Aba, jöjjön vissza az élet, jöjjenek vissza a fiatalok, és újra kell fogalmazni a célokat. Cél-e
az, hogy valaki elküldi a gyerekét diplomázni, és utána három diplomás munkanélküli
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lesz valahol. Ha a gyereknek van egy szakmája és 20 évesen kikerül a képzésből teljes
ereje teljében és családot alapít, itt marad Abán, lehet, hogy ezerszer többet érne a város
számára, mint 3 diplomás munkanélküliként. Ez a 7 pont adja a lelkét ennek a
programnak, gyakorlatilag már mind a 7-et megvalósítottuk és működik. A Mag energia
program arról szól, hogy ne függjünk már mindentől. Van szalmabála, van erdészeti
hulladék stb., azt próbáljuk begyűjteni és fűteni vele, legalább a közintézményeket.
Iszonyú gázszámlák vannak, ez kifizethetetlen. Meg lehet oldani máshogy is. Ilyen pici
dolgokban kezdjünk el a saját erőnkre támaszkodni, és akkor meglátjuk azt, hogy mire
képes, ha valamit elkezd a közösség. Ez lenne a lényege a Hazatalálás programnak. A
természet úgy működik, hogy ha egy sikeres dolog létre jön, egy pillanat alatt elterjed. Ez
az Abai modell egyszer már elindult, pár évig helyben toporgás volt, de most kezdjük el
feltölteni, rá erősíteni. Én arra kérek mindenkit, hogy ebben legyen partner, de ne csak
úgy, hogy rábólint, hanem jöjjön is el.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke:
Tisztelt képviselő-testület, tisztelt polgármester úr! Az Oktatási, Kulturális és Civil
Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta a Dél Kapuja – Aba – Ófalu - Az élhető világ
újrafogalmazása - A Hazatalálás és az Életiskola program megvalósításának
elindításához szükséges megállapodások jóváhagyása napirendi pontot. A bizottsági
ülésen Géczy Gábor úr is részt vett, és meghallgattuk a lényegre tapintó, gyakorlati
észrevételekkel fűszerezett szóbeli kiegészítését. A bizottság is megállapította, hogy
valóban, ide aktív személyekre, egyesületekre van szükség. Ennek a programnak a
megvalósításához, beindításához, melyben Géczy Gábor olyan lenne, mint egy tűzcsiholó,
tehát ezt az alvó tüzet meg kellene még egyszer gyújtani, és akkor ez belobbanna. A
bizottság a képviselő-testületnek a Hazatalálás és az Életiskola program megvalósítását
elfogadásra javasolja.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselőtársaim, polgármester úr, tisztelt vendégeink! A Pénzügyi Bizottság is
megtárgyalta, mivel pénzügyi háttere is van ennek a dolognak. A kezdeményezés nagyon
jó. Nagyon egyet értek Géczy Gábor úrral, hogy az én időmben még az életre tanították a
gyerekeket. Ötödik osztályos voltam, amikor megszűntek a felekezeti iskolák, attól
kezdve van ilyen meg olyan oktatás, csak nem az életre tanítjuk a gyerekeket. Rossz
irányba megy a fiatalságunk, ezért az életre kell tanítani a gyerekeket. Mert hol kezdődik
el az élet, ha nem a vidéken. Minden családnak van olyan tagja, aki Budapesten él, magas
beosztásban, de honnan indult? Valahonnan vidékről. Képviselő vagyok már hosszú évek
óta, mindig arra törekedtem, hogy a település és a lakosság életminőségét javítani
tudjuk. Aba a rendszerváltás hajnalán elég elmaradott település volt, azóta nagymértékű
fejlődést tapasztalhatunk, beleértve a középiskolát is. A középiskola is, mit küzdöttünk
azért, hogy megvalósuljon, a semmiből épült meg. Akkor Géczy Gábor életre keltője volt
ennek az ügynek, nagyon köszönjük. Sokan Abán szkeptikusak voltak ebben az ügyben,
még akkori testületi tagok is, hogy ez nem valósul meg, meg nincs semmi értelme, hogy
ezzel foglalkozzunk, de mi a testület egy része, e szűk többség azon voltunk, hogy igen is
ez a település olyan terveket valósítson meg, amelyeket mások álmoknak hittek, de ha
nincsenek álmaink, akkor nem tudjuk megvalósítani. Ahol nincs elképzelés, ott nincs
előbbre lépés. Nem kell mondanom, hogy mennyi idős vagyok, de még mindig nagy
terveket hordozok, támogatom ezt az elképzelést is, és tényleg fogjunk össze. A település
lakói is hajlandók erre, mert érzik, hogy jó célt próbálunk szolgálni. Nyilván az Ófalu
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program nagyon sok részből áll, tevődik össze. Nyilván hogy egy lépcsőben nem tudjuk
megvalósítani, de ha el tudjuk kezdeni, akkor már látszik valami.
Géczy Gábor:
Itt mindenki építkezett. Nem hiszem, hogy bárkinek is meglett volna a teljes pénze a
házhoz, és úgy állt neki. Akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Mint
ahogy a gimnázium is. Az, hogy egy kis falunak gimnáziuma legyen, ez nem volt
természetes, de megcsináltuk. És bármit megtudunk csinálni, döntés kérdése, minden a
világon.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Lépéselőnyben vagyunk, mert vannak terveink, és biztos vagyok benne, hogy előbb
utóbb a beruházásokból valamilyen szinten siker lesz. A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést elfogadásra javasolja.
Varga Istvánné képviselő:
Tisztelt képviselő-testület! Csatlakozom Mercsek Györgyhöz, nagyon régóta, ’98. óta
támogatok minden olyan programot, amely közösségépítő, hagyományteremtő, értékét
megmentő, erősítő program a településünkön. Nagyon örültem, amikor Géczy Gáborral
először találkoztunk a Vörös Kakas fogadóban. Nagy örömmel fogadtam a magam
részéről a programot, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz időszakban sikerült az
erőnket összeszedni ahhoz, hogy a gimnázium megalapításra kerüljön, megvalósuljon, és
ma van egy nagyon jól működő gimnáziumunk. Az óvoda részéről nagyon jó kapcsolatot
építettünk ki mind a gimnáziummal, mind a többi intézménnyel. Elmondhatom azt is,
hogy az óvodában a legapróbb gyerekekkel lehet legelőször megismertetni a programot,
hiszen alapvető szokásokat elsőként ott tanulnak meg a gyerekek. Az óvoda
innovációként beépítette az Életiskola és az Életfa programot a saját programjába. A
programunk azokra a helyi sajátosságokra épül, amelyek itt a mi kis városunkban jelen
vannak, és a gyerekekkel ezeket a programokat valósítjuk meg. Vannak visszatérő
programjaink évente, így a 3 év alatt ezek a gyermekek a lelkébe már beépülnek. Nagyon
jó kapcsolatot építettünk ki a művészeti alapiskolával is, kölcsönösen nagyon jó a
kapcsolat. A művészeti iskola esetében éreztük azt leginkább, hogy az iskola közelít az
óvodához, a művészeti iskolába átkerülő gyerekek gyakorlatilag hazamentek, mert ott a
mese-dramatizáláson, a néptáncon, a kézművességen keresztül mind-mind segítik a
gyerekek jövőjét. Azt gondolom, hogy mi is próbálunk mindent megtenni az óvodában
azért, hogy ezt képviseljük, és talán ösztönösen is egy kicsit, de ugyanakkor tudatosan is
gyakorlatilag ezt csináljuk, és mindenféle olyan készséget, alapot igyekszünk megadni a
gyerekeknek amire a későbbiekben építeni lehet. Tehát az óvoda nyitott és kifejezetten
támogatja ezt a programot. Amikor évekkel ezelőtt Hintalan Lászlóval
megismerkedtünk, közösen többféle programot szerveztünk, és több olyan
továbbképzést, programot is, amelyet ő vezetett, ezekből nagyon sokat profitáltak az
óvodapedagógusok. Elmondható, hogy az óvodapedagógusok nyitottak minden olyan
kezdeményezésre, amelyek jó hatással vannak a gyerekekre. Minden olyan program jó,
amely emeli a közösségünket, amely összehozza az embereket, hiszen olyan jó érzéssel
tudunk hazamenni egy- egy szép rendezvényről, és nagyon örülünk annak, amikor
együtt lehetünk és jókat beszélgetünk, találkozunk a kis városunk másik polgárával.
Természetesen támogatom a programot.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
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Tisztelt képviselőtársaim! Csatlakozva az előttem szólókhoz én is támogatom Géczy
Gábor programját. Dolgoztunk már együtt korábban a Hazatalálás programban, amikor a
gimnázium szerveződött. Túl azon, hogy a programot támogatom, a segítségemet is
szeretném felajánlani a jövőben, amennyiben szükséges, a lehetőségeimhez mérten,
nagyon szívesen támogatom a munkáját.
Kasó László képviselő:
Én is egyetértek azzal, amit a képviselőtársaim elmondtak. Nem akarom ezeket újra
megismételni. Korábban, mint az iskola igazgatója én is részt vettem különböző
programok szervezésében, lebonyolításában. Ismerem ezeket az anyagokat, jónak,
elfogadhatónak tartom, és most, mint egyszerű képviselő, ha szükséges, akkor a jövőben
minden támogatást megadok, hogy megvalósuljon.
Kossa Lajos polgármester:
Éppen 7 pontban sikerült összefoglalni a mintaprogramot, s bizonyára ez nem véletlen,
több szempontból is a 7-es szám évét üljük Abán ebben az évben. Fontosnak tartom
kiemelni, hogy ez a 7 pont, amely röviden megfogalmazza, hogy mit is szeretnénk tenni
ezen program keretében, nem újdonságokról szól Abán, és nem szűz területeket kell
majd feltörni. Nagyon sokszor voltunk már ilyen helyzetben Abán, amikor azért gyűltünk
össze, hogy valamit egy új minőségi szintre emeljünk, és valahol most is erről van szó. Az
eddigi kezdeményezéseinket e 7 pont köré sűrítve megpróbáljuk magasabb szintre
emelni. Ezért is örülök az itt elhangzott véleményeknek, mert valóban így volt az elmúlt
23 évben, hogy az ilyen nagy programok esetében mindig egyetértés volt azon emberek
részéről, akik ezen programok elindításában részt vettek. Azt is fontosnak tartom
kiemelni, hogy arról is szólnak ezek a pontok, hogy számunkra, akik benne élünk Aba
közösségi életében, Géczi Gábornak jól sikerült kívülről megtalálni azt a 7 pontot,
amelyekben egy kicsit elakadtunk. A továbblépést keressük, de önmagunk erejéből nem
találjuk, ezért lesz nagyon fontos ez a külső segítség. Jó volt hallani képviselőtársaimat.
Számunkra, akik ott voltunk annak idején a Vörös Kakas fogadó udvarán, semmi másról
nem szólt az a találkozó, mint hogy egy jót beszélgettünk több órán keresztül. Igaz, hogy
komoly dolgokról, de ez is mutatja, hogy ezek a jó beszélgetések és találkozások azok,
amelyek nagyon nagyot tudnak lendíteni egy közösségen, és úgy gondolom, hogy ha
hasonló szellemiségben fogjuk tenni a dolgunkat a következő hónapokban, akkor
hasonlóan komoly sikerekben lehet részünk és a jó érzésben, hogy ismét részesei
lehettünk valami nagyszerű dolog elindításának. Még egy szakdolgozatra szeretném
mindenkinek a figyelmét felhívni. Egyszer idéztem már 2009-ben a Kultúr Napján, az
Abai Kultúráért és Közösségért díjak átadása kapcsán ebből a szakdolgozatból, de úgy
éreztem, hogy a mai napon ismét elő kell ezt a szakdolgozatot venni, mert különleges
üzenetet hordoz számunkra ezen program kapcsán. Talán ebben a szakdolgozatban
találhatunk válaszokat arra is, hogy mi történt Abán az elmúlt 23 évben, és minek is
köszönhetjük mindazt, ami velünk történt. Ezt a szakdolgozatot Sándor Melinda írta
2008-ban és nem lehetünk eléggé hálásak neki, hogy ezt megírta, és azoknak az abai
embereknek sem, akik segítették a megírásában. Aba, az iparosok hazája, ez a címe a
szakdolgozatnak, amelyben nagyon fontos tények tárulnak fel előttünk Aba múltjából.
Egy rövid részében a nagyon távoli múltból, de alapvetően a két világháború közötti
időszakkal foglalkozik részletesen, és nagyon érdekes, hogy felfigyelt arra a tényre, hogy
Abán nagyon sok iparos volt a két világháború között, olyannyira, hogy az abai iparosok
látták el a térség falvait is. Messze kiugróan magas létszámban voltak jelen az iparosok.
Szeretettel ajánlom majd Géczy Gábor figyelmébe ezt a szakdolgozatot, mert egyrészt az
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Ófalu miatt nagyon fontos, másrészt úgy érzem, hogy valahol Aba elmúlt 23 éve azt
bizonyítja, hogy a közösség génjeiben továbbra is benne van ez az örökség, tehát nagyon
sok a vállalkozó Abán, ebből a szempontból is jó talajra fog hullani minden mag, amely
ebből a mintaprogramból hullik majd ránk. Nincs más feladatunk, mint ráerősíteni
ezekre a kezdeményezésekre. Az Ófalu kapcsán további mesterségek felélesztését tudjuk
elérni, ezért kellenek ezek a koncentrált és új programok. Úgy érzem, hogy jó úton
járunk, mert semmi mást nem teszünk, mint azon hagyományokat, örökségeket
élesztgetjük, erősítjük, amelyek korábban jellemezték a közösségünket. Ez a az örökség
jelen van ma is a közösségben és talán ez lehet az egyik legfontosabb záloga annak, hogy
a Hazatalálás mintaprogram megvalósítása is sikeres lesz az elkövetkezendő időszakban.
Bódás Jánosné, az Abai Hölgy Klub vezetője:
Tisztelt képviselő-testület és Géczy Úr! Mi elsősorban azért jöttünk el, látva a napirendi
pontot, mert természetesen mindenkit érdekel a jövője, hogyan és mint lesz. Én most
kaptam kézhez ezt a programot a Géczy Úrtól, de nagyon jónak tartom, és tényleg
szerencsés dolog lenne, ha sikerülne apró kis lépésekben mindezt megvalósítani. Amikor
a Hazatalálásról beszélünk, akkor egy kicsit mindig úgy érzem, hogy ez nekem is szól,
mert hosszú évekig én a szomszéd faluban dolgoztam, és miután nyugdíjas lettem, akkor
alapítottuk meg a Hölgy Klubot. Ennek a klubnak 20-25 tagja van, akik igen nagy
szeretettel és odaadással dolgoznak, nekem a gondom az, hogy nem tudom szaporítani a
létszámot. Akárkinek mondjuk, eljövök jó, rendben van, aztán nem jön. Ebben a
programban valamennyien részt veszünk, és amiben tudunk, segítünk. Mikor Abán
valami nagy dolog véghez vitetett, akkor mindenki örül és boldog, csak valahogy abban
az apró kis munkában, abban a minden napos dologban olyan nehezen vesznek részt az
emberek, ezt a közömbösséget kellene valahogy felráznunk és feloldanunk.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért az
előterjesztésben szereplő, az Inko-Számtech Kft-vel kötendő szerződéssel, kérem emelje
fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
69/2014. (V. 21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hazatalálás mintaprogram
megvalósítása érdekében szerződést köt az Inko-Számtech Kft-vel (8127 Aba
Rákóczi u. 27/A.). A szerződés díja: 165.000 Ft+ÁFA/hó, a szerződés határozott
idejű: 2014.05.19 –től 2015.02.19-ig tart. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő, az Örökség Alapítvánnyal kötendő
szerződéssel, kérem emelje fel a kezét, Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
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70/2014. (V. 21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hazatalálás program
részeként az Életiskola rendszer fejlesztésére szerződést köt az Örökség
Alapítvánnyal (8360 Keszthely, Zrínyi Miklós u. 7.) A szerződés díja: bruttó 150.000
Ft/hó. A szerződés határozott idejű: 2014.06.01–től 2014.12.31-ig tart. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
S. Nagy Endre, a Hazatalálás Alapítvány alapítója:
Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehettem Önök között, és tapasztalhattam azt az
akaratot, és nem utolsó sorban tenni akarást, amit érzékeltem. Örülök, hogy egy ilyen
elhatározással tovább lendítjük azt a programot, ami elindult 2008-ban. Sok sikert és
segítséget kívánok hozzá.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönjük szépen.

2.

Lovas oktatás és nyári táborok megszervezésre vonatkozó szerződés,
valamint a Nemzeti Vágtán Aba képviseletére vonatkozó együttműködés
jóváhagyása a Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Farkas Ferencet, az egyesület elnökét. Mielőtt a
napirendi pont konkrétumaira rátérnék, engedjék meg képviselőtársaim, hogy néhány
szót szóljak az előzményekről. A Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel tavaly
nyáron kerültünk kapcsolatba. Családommal Bikalon kirándultunk, itt ismerkedtünk
meg az egyesület egyik tagjával és ezt követően beszélgettünk arról, hogy a városavatón
szeretnénk, ha személyesen Mátyás király is tiszteletét tenné a közösségünkben. A
Megyer Sarja Egyesület segített bennünket abban, hogy ez létrejöhessen. Azóta tart a
kapcsolatunk, amely úgy tűnik, hogy egyre szorosabbá válik, és a mai testületi ülésen,
amennyiben képviselőtársaim is egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal, akkor ez
az együttműködés intézményesülhet is. Ennek a lényege az, hogy a Megyer Sarja
Egyesület segítségével szeretnénk kiteljesíteni azt a lovas oktatást, amelyet már tavaly
ősz folyamán elindítottunk az általános iskolában, azzal a nem titkolt céllal, hogy ne csak
a lovas oktatás rejtelmeibe vezessük be a gyermekeinket, és csak a lovas oktatás előnyeit
élvezzék, hanem szeretnénk ezt összekötni a hagyományőrzéssel és az íjászat
oktatásával, hogy ezzel is a településünk, a közösségünk igen gazdag múltját tudjuk majd
feleleveníteni a közeljövőben a gyermekeink segítségével. Amennyiben az
elképzeléseinknek megfelelően sikeres lesz ez az együttműködési megállapodás, amely a
gyermekeink lovas oktatására vonatkozik, reményeink szerint szeptemberben már azzal
az eredménnyel is együtt fog járni, hogy az abai iskola részt vehet majd abban az
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országos programban, amelynek a keretében elindul a lovas oktatás az általános iskolák
néhány évfolyamán. Tehát ez a nem titkolt célunk az egyesülettel közösen, és ha ez a
pályázatunk sikeres lesz, akkor a lovas oktatás egy jelentős részéhez állami támogatást
is fogunk kapni, amely jelentős mértékben könnyítheti az önkormányzatunk anyagi
terheit szeptembertől. Emellett a megállapodásban fajsúlyos pontként szerepel az, hogy
az egyesület segítségével nyári lovas táborokat szeretnénk a gyermekeinknek szervezni,
amely szintén íjászattal, hagyományőrzéssel, és egyéb kézműves tevékenységgel is
összeköttetne. Ez a tábor a Fórum étterem mögötti területen, a közösségi ház
támogatásával működne. Azt hiszem, hogy ez egy nagy ajándék lehet a gyermekek
számára, a gyermekek évében egy olyan nyári programot biztosíthatunk, amely
élményekben gazdag lesz, emellett pedig a jövő szempontjából is nagyon hasznos. Ennek
a részleteit az iskolával közösen fogja az egyesület kidolgozni. A harmadik pontja ennek
az együttműködésnek egy komoly felajánlás, amelyet Farkas Ferenc és az egyesület tett
az önkormányzatunk, a közösségünk felé. Az egyesület már többször vett részt a
Nemzeti Vágtán, és felajánlotta Farkas Ferenc, hogy idén Aba képviseletében indul ezen
a versenyen. Képviselőtársaimnak kiküldtem a versenykiírást. A budapesti Nemzeti
Vágtán való részvételnek három lehetősége van. Az egyik, ha valaki fölvállalja egy vágta
megszervezését, amely nem kis költségekkel jár, akkor automatikusan részt vehet a
Nemzeti Vágtán. A másik, ha 2 millió Ft-ért megveszi a részvétel jogát. Tehát 2 millió
forintot befizet, és akkor automatikusan az általa benevezett lovas részt vehet az
országos döntőn. A harmadik lehetőség az, hogy valaki részt vesz az elővágtán, befizeti
az 50ezer + áfa nevezési díjat, és ott az első vagy a második helyet megszerzi, ez esetben
szintén részt vehet az országos Nemzeti Vágtán. Farkas Ferenc tavalyi évben a lovával
ezen az elővágtán, amelyen a hétvégén fog részt venni, első helyezést ért el, tehát így
elnyerte a Nemzeti Vágtán való részvétel jogosultságát. Tehát igazából annyit lehet ma
mondani, hogy jó esélyünk van arra, hogy amennyiben a tavalyihoz hasonlóan szerepel,
akkor Aba is ott lehet a Hősök terén a Nemzeti Vágtán. A mai napon biztosan annyit
tudunk, hogy amennyiben képviselőtársaim jóváhagyják a megállapodást, akkor a
vasárnap megtartandó Balatonlellei elővágtán Aba képviseletében fog indulni. Úgy
gondolom, hogy ez nagyon komoly gesztus a közösségünk felé, és bízunk benne, hogy
sikeres is lesz. Hozzá tenném, ismerjük a régi bölcsességet, mely szerint nem a győzelem,
hanem a részvétel a fontos. Mi már annak is örülünk, ha ezen az egyre jelentősebb
sporteseményen Aba is képviseltetheti magát, és reméljük, hogy az az együttműködési
megállapodás, amelyet remélhetőleg a képviselő-testület is jóváhagy a mai napon,
szintén egy nagyon komoly új folyamatnak lesz a kezdete. Itt egy kicsit hadd térjek
vissza az előző napirendi ponthoz. Itt is van egy nagyon fontos momentum, amely
nagyon érdekes és önmagán messze túlmutató jelentőséggel bír. Megtaláltunk egy olyan
helyszínt az egyesület vezetőjével, amely kiválóan alkalmas arra, hogy a gyermekeket
lovagolni tanítsuk. Ez a Fórum étterem mögötti füves terület. Hozzá szeretném tenni,
hogy köszönet illeti a Vörösmarty utcaközösség azon tagjait, akik nem is olyan régen
egyszer nekiálltak és társadalmi munkában elkezdték a területet kitisztítani, a régi
gázcsere telepet rendbe hozni, tehát ez a folyamat innen indult. Ma eljutottunk oda, hogy
ez a terület kiválóan alkalmas erre a tevékenységre, közben párhuzamosan zajlik a
labdarúgó pályánknak a felújítása, amelynek keretében a régi betonoszlopok helyére
újak fognak kerülni. Elkezdtük kiszedni a focipályáról ezeket a betonoszlopokat,
amelyeket közel 40 éve, a régi vásártérről, a lómezőből hoztak be annak idején és ezzel
kerítették be a labdarúgó pályánkat. Most az elképzeléseink szerint ezekkel a
betonoszlopokkal fogjuk körbekeríteni az új lovas pályát a Fórum étterem mögött. Tehát
ez is egy nagyon érdekes és fontos folyamat, és bízzunk abban, hogy hasonló szép
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élményekben lesz része mindazoknak, akik majd ezen bekerített részen bármilyen
tevékenységet fognak folytatni, mint az elmúlt 40 évben a labdarúgó pályán, vagy az azt
megelőző Isten tudja hány évtized alatt az abai vásártéren, ahol sok-sok vásárt tartottak
őseink és sok-sok élménnyel gazdagodtak, és természetesen sok-sok portéka is gazdát
cserélt abban az időben. Szeretném átadni a szót Farkas Ferencnek, az egyesület
elnökének. Megkérném, hogy néhány szóban szóljon az egyesületről és jövőbeni
elképzeléseikről.
Farkas Ferenc, a Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesület elnöke:
Annyi mindent elmondott a polgármester úr, hogy nem is tudom, mit mondhatnék én.
Évek óta várjuk, hogy az az elképzelés, ami a kormány részéről született, szeptembertől
elinduljon. Rendelkezünk azzal a lóállománnyal és szakképesített edzőkkel, akik
szükségesek ahhoz, hogy az abai gyerekek legbiztonságosabban és legtöbbet tanuljanak.
Egy évtizede alakult az egyesület, akkor még ifjú lányok és legények közösségéből, ma
már mindenki megnősült, férjhez ment, és tulajdonképpen az egyesületet 4-5 olyan
család alkotja, akiknél mindenhol legalább 3 gyerek van. Az egyesület egyik bástyája
Pető Ádám, már Abán lakik, Májer István szintén és úgy néz ki, hogy én magam is a
családommal ide költözöm, mert ezt a munkát nem lehet másképp végezni, mivel ezek
egész embereket kívánó feladatok. Nagyon elgondolkodva hallgattam Géczy Gábor
terveit, és úgy érzem, hogy nem véletlenül kerültünk ide. Én a lovas sportokkal nem
foglalkoztam, valahogy a lovas sportnak ez a része nem vonzott, viszont vonzott a
hagyományőrzés, az őseink életvitele, harcmodora. Ezt megtanultam olyan szinten, hogy
bemutatókon, előadásokon hitelesen tudjunk kiállni. Úgy érzem, hogy önöknek, és
elsősorban Abának erre van szüksége. A nyári táborban a lovagláson kívül íjászattal, íjak
készítésével, kézműves tevékenységekkel, harci fegyverek bemutatójával és más sok
érdekeséggel fogunk foglalkozni.
Kossa Lajos polgármester:
Három bizottságunk is tárgyalta az előterjesztést. Megkérem a bizottsági elnököket,
hogy a bizottságok álláspontját ismertessék a képviselő-testülettel.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke:
Tisztelt képviselő testület! Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága is
megtárgyalta a napirendi pontot. A bizottsági ülésen Farkas Ferenc is személyesen
találkozott a bizottság tagjaival. Elmondta az elképzelését ezekkel a programokkal
kapcsolatban. Nagyon fontos a minden napos testnevelés, ami bevezetésre került, és
ennek egyik kiegészítője lenne a 3.-4.-5. osztályosok között a lovas oktatás
megszervezése. Valóban ideális helyszínt sikerült kialakítani, közel van az iskolához, és
így lényegében rendelkezésre állnak azok a tárgyi és személyi feltételek, amelyek
biztosítják azt, hogy körülbelül óránkét 12 gyerekkel 3 lovas oktatóval megfelelő módon
a követező tanévben szeptembertől megszerettessük és megismertessük a lovas kultúrát
is. Az abai iskolában nagyon nagy hagyományai vannak a nyári táboroknak, idei nyáron
is lesz napközis jelleggel egy labdarúgó és egy kézilabda tábor júniusban, ezeket jól
kiegészíti majd a lovas és hagyományőrző tábor. Tehát biztosítjuk a szülőket arról, hogy
a nyári szünetben sem maradnak a gyerekek program nélkül. Ez fontos nevelési feladat.
A bizottság egyhangúlag támogatta a programot és ennek megvalósítását, ill. az
egyesülettel az együttműködés jóváhagyását.
Kasó László, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
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Az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság is tárgyalta a témát az Oktatási
Bizottsággal együttes ülésen, amit az elnök úr elmondott, azt én is elfogadom és
maximálisan támogatom, tehát a bizottságunk is úgy döntött, hogy támogatja a lovas
oktatás, a nyári táborok megszervezését, illetőleg, hogy a Nemzeti Vágtán Aba
képviseletében elinduljon Farkas Ferenc.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A gyerekek életre tanításának egy fontos szelete a lovasoktatás, amely a
kormányprogramban is benne van. Az a kérésünk, hogy olyan csapat álljon fel, amely a
követelményeknek megfelel, és hosszú távon tudjuk működtetni ezt az egyesületet, mert
úgy mi is részesei lehetünk ennek a nagyon fontos országos programnak. A bizottság
támogatja az előterjesztést.
Kossa Lajos polgármester:
Kinek van kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésnek megfelelően
egyetért a Megyer Sarja Egyesülettel kötendő megbízási szerződéssel, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
71/2014. (V. 21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a
Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel (8444 Szentgál Ady u.4.). lovasoktatás
megszervezése, nyári táborok megtartása céljából.
A megbízás díja: havi bruttó 400.000 Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő feltételekkel Aba benevez a
Nemzeti Vágta Balatoni Vágta előfutamába, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy
a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
72/2014. (V. 21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Aba benevez a
Nemzeti Vágta Balatoni Vágta előfutamába, és vállalja az ezzel kapcsolatos 50.000
Ft+Áfa nevezési díj és a lószállítás költségeinek a megfizetését.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
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Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a vasárnapi versenyhez.
3. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim megkapták a 2014. évi belső ellenőrzési terv tartalmára vonatkozó
javaslatunkat, amely annak megállapítására vonatkozik, hogy a meglévő létszám
elegendő-e feladatok elvégzéséhez, a munkavégzés hatékony-e, a munkaköri
leírásokban, szabályzatokban foglaltak megfelelőek-e, egyeznek -e a tényleges
munkavégzéssel. Ezzel a belső ellenőrzéssel az lenne a célunk, hogy a képviselő-testület
és a közösség is tiszta képet kapjon arról, hogy Aba önkormányzata és a fenntartásában
lévő költségvetési szervek munkaerő gazdálkodása hatékony-e. Ezért javasoljuk ezt az
ellenőrzési célt a képviselő-testület számára, mivel ebben az évben több intézmény
visszakerül az önkormányzatunkhoz. Mi alakítjuk ki ezen intézmények munkaerő
létszámát, szervezetét, ezért szeretnénk mindenképpen, hogy a képviselő-testület egy
külső visszaigazolást is kapjon arról, hogy ezen átalakítások kapcsán jól gondolkoztunke, és a közösség számára is meg tudjuk mutatni, továbbá az oktatási-nevelési
intézményeink állami átvétele kapcsán az oktatást segítő dolgozók átkerültek az
államhoz, a többiek maradtak Abán az önkormányzatnál, ezért ezen munkaerő
gazdálkodás kapcsán is érdemes külső szemmel is áttekinteni az intézményeinket. Az
óvoda is visszakerült az önkormányzathoz, tehát egy teljes képet szeretnénk adni arról,
hogy külső szakember hogyan látja az önkormányzat 2014. évi munkaerő gazdálkodását,
és ezen belül is a létszámgazdálkodást, és a feladatokhoz kötődően a munkakörű
leírások megfelelőségét.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a leírt szempontok szerint a belső ellenőrzési
tervet.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért a belső
ellenőrzéssel kapcsolatos tervünkkel, kérem, emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta
a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
73/2014. (V. 21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Nagy András Botond
Határidő: jegyző
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4. A 2013. évben végzett belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A tavalyi évben a Gerlang Ellenőrzési Iroda Kft. végezte az
önkormányzatnál a belső ellenőrzést. A belső ellenőrzési jelentés mellékelten a
meghívóval együtt kiküldésre került a képviselőknek. Többféle szabályzat ellenőrzését
végezte a belső ellenőr. Megállapításokat tett a szabályzatokra vonatkozóan. Ezeket a
megállapításokat végrehajtottuk, a szabályzatokat felülvizsgáltuk, ami hiányzott, azt
elkészítettük. Ezek megtalálhatók a jegyzői irodában. Kérem a testületet, hogy a jelentést
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a jelentést.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a belső ellenőrzési
jelentésben foglalt megállapításokkal, ill. a megállapításokra tett intézkedésekkel egyet
ért, kérem, emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
74/2014. (V. 21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évben
végzett belső ellenőrzési programjában vizsgált belső ellenőrzési jelentéssel
egyetért. Az ellenőri javaslatokra tett intézkedéseket elfogadja.

5. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim az ülés előtt kaptak kézhez egy anyagot, amelynek az a címe, hogy „A
járási projektcsomagok kialakítása 2014-2020”. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos
döntést kell a mai napon jóváhagynunk. Képviselőtársaim előtt ismeretes, folyamatos
tájékoztatást adtam arról, hogy a következő Európai Uniós fejlesztési ciklus során
milyen feladataink lesznek. A megyei területfejlesztési programhoz leadtuk Aba 20142020-ra vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, majd ezt konkretizáltuk már konkrét
projektötletekkel szintén a megyei önkormányzat számára. Tájékoztattam arról is
képviselőtársaimat, hogy az Európai Unós forrásoknak lesz egy úgy nevezett megyei
szintje, amely keretében a megyei önkormányzat mintegy 21 milliárd forint támogatást
fog szétosztani, pontosan 21.667.000.000 Ft-ot. Lesz egy megyei jogú városok szintje,
amelynek keretében Székesfehérvár önkormányzata 16.070.000.000 Ft-ot használhat
fel, Dunaújváros pedig 7.005.000.000 Ft-ot. Szó volt arról is, hogy eredetileg kistérségi
szinten is lettek volna fejlesztési források, majd ezt egy kormánydöntéssel módosították
járási szintre, és ennek megfelelően a Székesfehérvári Járás keretösszege 1.986.100.000
Ft. Ez a keret, amelynek felhasználására a Székesfehérvári Járás települései tehetnek
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javaslatot, és ezen javaslatok tükrében fog a megyei önkormányzat a keret felosztásáról
dönteni. A kiadott előterjesztés tartalmazza azon prioritásokat, támogatási területeket,
amelyek keretében a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó pályázatokat be lehet
nyújtani. A héten Iszkaszentgyörgyön volt egy megbeszélés, ahol összegezték az eddig
beérkezett projektötleteket, és kiderült, hogy többszörös az igény a rendelkezésre álló
forráshoz képest, ezért és a polgármesterek abban állapodtak meg, hogy a keretösszegre
vonatkozóan megközelítőleg lakosságarányosan igyekezzen mindenki a javaslatait
elküldeni. Ez alapján még lesz egy összejövetel, ahol véglegesítjük a projekteket, és ezt
követően a megyei önkormányzat júniusban szeretné meghozni azon döntését, amely
alapján konkrétan minden település tudni fogja, hogy a következő 7 éves keret terhére
milyen fejlesztések fognak megvalósulni. A tájékoztató anyag tartalmazza azt is, hogy
mely prioritások kapcsán hányszoros volt a túligénylés a járás települései részéről,
továbbá azt még hozzá szeretném tenni, hogy a tervezés folyamán a rendelkezésre álló
keret kétszeresét kell lekötnie a megyei önkormányzatnak, tehát a javaslatokat az
1.900.000.000 Ft-hoz képest kétszeresen kell megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy Aba
esetében reálisan, mint egy 200.000.000 Ft támogatás várható. Most jelenleg
400.000.000 Ft nagyságrendű összegre kellene a javaslatainkat megfogalmazni.
Figyelembe véve azt, hogy hol vannak jelentős túljelentkezések, illetve melyek lehetnek
azok a fejlesztési elképzelések, amelyek Aba szempontjából fontosak, 4 javaslattal
szeretnék élni sorrendbe is állítva. Első helyen javasolom, hogy a Hétszínvirág Óvoda
épületének még szükséges felújításait, javításait, tetőcseréjét, vizesblokkok, a
mosókonyha felújítását valamint a közétkeztetést biztosító konyha felújítását
szerepeltessük. Ez utóbbi a Fórum étterem konyhai eszközeinek a fejlesztésére
vonatkozna, összességében ez a fejlesztési igény 50.000.000 Ft-ot tenne ki. Azért is
javasolnám ezt, mert egyrészt tényleg nagyon fontos és időszerű, másrészt pedig a
tájékoztatásban is szerepel, hogy ezen prioritásnál csupán 1,7 szeres a túljelentkezés,
tehát itt esélyt is látok arra, hogy ezen fejlesztésünk támogatást nyerjen. Második helyen
egy olyan fejlesztést szerepeltetnék, amely igazából egy olyan tengely, amelyre az én
megítélésem szerint egyedül Aba pályázhat a járásban, ugyanis ez a leromlott városi
területek rehabilitációjára vonatkozik, és itt rendelkezésre álló keretösszeg 101.700.000
Ft. Nekünk van is egy ilyen területünk, a bodakajtori településrészen igen rossz
állapotban lévő önkormányzati lakások vannak. Ez a prioritási tengely kifejezetten
életveszélyes, rossz állapotú bérlakások kiváltásáról szól, lehet másik lakásokat
vásárolni, de szerepel a meglévő lakások felújítása is. Ehhez kapcsolódóan közösségi
terek létrehozását is támogatják, valamint köztéri játszóterek kialakítását, így a régi
munkásszállónak a felújításával, belső átalakításával közösségi házat tudnánk
létrehozni, az előtte lévő területen pedig játszóteret. Javaslom, hogy második
prioritásként ezt határozzuk meg, mivel itt nem sértjük senkinek az érdekeit, és van
olyan területünk, amely maximálisan megfelel a pályázati feltételeknek. 102.000.000 Ftos
támogatási
igényt
javaslok
meghatározni
Bodakajtor
városrész
településközpontjában található leromlott, részben életveszélyes, hátrányos helyzetű
családok által lakott lakóházak kiváltása, a rossz állapotú önkormányzati tulajdonban
lévő volt munkásszálló épületének felújításával és átalakításával közösségi ház
létrehozása, valamint köztéri játszótér kialakítása céljából. Harmadikként szintén egy
olyan területet jelöltem meg, amely meglátásom szerint szintén a kifejezetten városok
számára íródott ki. Vállalkozásbarát, népességmegtartó városi fókuszú település
fejlesztésről van szó, ezen belül vállalkozások és befektetők számára vonzó
városszerkezet kialakítása, család- és klímabarát városi környezet kialakítása, ahol
kifejezetten megfogalmazásra került célkitűzésként kereskedelmi és szolgáltató központ
15

kialakítása a városközpontban, barnamezős területen, volt telephely rehabilitációjával. A
kereskedelmi és szolgáltató központ létrehozása a város központjában a volt TSZ
műhelycsarnok felújításával és átalakításával, valamint a volt TSZ telephely
rehabilitációjával elnevezésű projektünk teljes mértékben megfelel ezen
kritériumoknak. A felújítandó épület a polgármesteri hivatal, valamint a hamarosan
megnyíló Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ épülete között helyezkedik el. Az
igényelt támogatás 300.000.000 Ft. Ez esetben megvalósíthatósági tanulmányokkal és
tervekkel is rendelkezünk. Negyedik prioritásként javasolnám meghatározni Aba város
kerékpárút hálózata hiányzó szakaszainak kiépítését. Itt szintén azt vettem figyelembe,
hogy a TOP3 prioritási tengelynél szintén a városi területeket részesítik előnyben, tehát
alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken, és ezen belül van megfogalmazva hivatásszerű kerékpárút kialakítsa.
Nálunk a már meglévő kerékpárút-hálózat még elmaradt részeinek a megépítését
javasolnám betenni, ezek a Kossuth utca hátralévő része, a Dózsa utcában lehetne még
összekötni a már meglévő hálózatot, és a Fehérvár útnak van egy kis szakasza, amely
még kiépítésre vár. Ezt 150.000.000 Ft-os támogatási igénnyel szerepeltetjük. Úgy
gondolom, hogy ezek olyan prioritások, amelyek számunkra fontosak és igyekeztünk
olyan tengelyek mentén megfogalmazni, amelyek kifejezetten a városi fejlesztéseket
támogatják. Ez a támogatási igény meghaladja az általunk a szóbeli egyezségnek
megfelelően reálisan elérhető támogatást, tehát a 200.000.000 Ft-ot. Amennyiben a
testület egyetért ezen prioritásokkal, arra is kérnék felhatalmazást, hogy természetesen
az egyeztetések folyamán a szükséges módosításokat megtehessem annak érdekében,
hogy a járás többi települése is jóváhagyja az abai elképzeléseket. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadhatóak-e ezek a javaslatok, vagy szükségesnek tartják ezek
továbbgondolását?
Varga Istvánné képviselő:
Tisztel képviselő-testület, tisztelt polgármester úr! Nem azért, mert az óvoda vezetője
vagyok, hanem mert valóban kívülállóként is úgy látom, hogy nagyon jó a prioritás.
Valóban régóta alapvető gondok ezek, és köszönöm szépen, hogy polgármester úr is úgy
látja,. A többi projektjavaslattal is maximálisan egyetértek, mind olyan program, olyan
feladat, amelyre örvendetes, hogy lehetőségünk lesz forrást szerezni.

Pukliné Tündik Tünde képviselő:
A magam részéről én is támogatom polgármester úr által ismertetett elképzeléseket. Az
óvoda felújítása: tudjuk, hogy évek óta égetően szükséges, örömteli lenne ezáltal
megvalósítani. A felsőszentiváni városrész: megint csak tudjuk, hogy ők úgy érzik
magukat, mint a mostoha gyerekek, akik kimaradnak a fejlesztésekből, úgy gondolom,
hogy ezzel jó lehetőség születne számukra. A kereskedelmi és szolgáltató központra
szintén nagy szükség lenne, és itt mindjárt eszembe jutott a Hazatalálás mintaprogram,
ezzel összecseng és a hiányzó kerékpárút kiépítése is természetesen szükséges.
Kasó László képviselő:
A sorrenddel én is egyetértek, csak lenne egy kérdésem, ha a 4-ből kettő olyan, amely
kifejezetten Abára van kiírva, illetve nekünk kedvez, nem fordulhat –e elő, hogy az
óvodára nem kapunk forrást.
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Kossa Lajos polgármester:
Mindenképpen azt az álláspontot fogom képviselni, hogy az első két prioritást az óvoda
felújítása és a bodakajtori központ rehabilitációja a legfontosabb számunkra, a másik
kettőnél tudunk a tárgyalások során költséget csökkenteni. Ha ezeket a fejlesztéseket
Bodakajtoron meg tudjuk valósítani, akkor valóban emelt fővel mehetünk oda, és
elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk, és nem a levegőbe beszéltünk, csak vártuk a
megfelelő pillanatot, és reményeink szerint ez most el fog következni.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy az elhangzott projekteket adjuk be, nyilván lobbizni kell, de lépésről
lépésre kell haladnunk, lesznek más pályázatok is. Előnyben vagyunk sok mindenben,
mert terveink vannak.
Kossa Lajos polgármester:
Egyébként én is úgy látom, hogy az 1-es, 2-es prioritásnak jó esélye van, továbbá az is
fontos, hogy mindkettő esetben máshol nem nagyon lesz olyan pályázati lehetőség mint
a 3. és 4. prioritás kapcsán. Ott lesz más lehetőség is. Tehát én ezért szeretnék ehhez a
kettőhöz ragaszkodni. Az eddigi információk szerint június végére meglesz a döntés,
tehát nem kell pályázni később. Hogy melyik évben indul el a beruházás, még nem
tudjuk, de egy biztos, ha a megyei önkormányzat döntése megszületik, akkor azzal már
biztosan tervezhetünk, hogy a következő ciklusban meg fog valósulni. Van-e még
valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért az általam előterjesztett,
Aba város önkormányzata által megvalósításra javasolt, sorrendbe állított projektekkel a
2014-2020. között a Székesfehérvári járás rendelkezésére álló keret terhére, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot
hozta:
75/2014. (V. 21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2020. közötti járási
projektcsomagok kialakításához kapcsolódóan az alábbi fejlesztési elképzeléseket
az alábbi prioritási sorrendben nyújtja be Fejér Megye Fejlesztési Tervéhez:
1. Abai Hétszínvirág Óvoda épületén szükséges felújítások elvégzése, óvodai

étkezést biztosító konyha fejlesztése. Támogatási igény: 50.000.000 Ft.

2. Leromlott

városi területek rehabilitációja: Bodakajtori településrész
fejlesztése, meglévő bérlakások felújítása, kiváltása, régi munkásszálló
felújítása, belső átalakítása, közösségi ház létrehozása, játszótér kialakítása.
Támogatási igény: 102.000.000 Ft.

3. Vállalkozások és befektetők számára vonzó városszerkezet kialakítása,

család- és klímabarát városi környezet kialakítása keretében: kereskedelmi
és szolgáltató központ létrehozása a város központjában a volt TSZ
műhelycsarnok felújításával és átalakításával, valamint a volt TSZ telephely
rehabilitációjával. Támogatási igény: 300.000.000 Ft.
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4. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, kiemelten a

városi területeken, hivatásszerű kerékpárút kialakítsa keretében: Aba város
kerékpárút hálózata hiányzó szakaszainak kiépítése. Támogatási igény:
150.000.000 Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások
lebonyolítására, egyeztetések lefolytatására.
Felelős: Kossa Lajos
Határidő: polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném tájékoztatni képviselő-testületet és a közösséget is, hogy 2014.05.26-án
zöldhulladék gyűjtés lesz a településen a Depónia Kft. szervezésében, aki élni szeretne
ezzel, a szokásos módon ki lehet helyezni a zöldhulladékot az ingatlan elé.
Varga Istvánné képviselő:
Az intézmények elé is ki lehet rakni?
Kossa Lajos polgármester:
Igen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, bejelentése?
Amennyiben nincs, kérem képviselőtársaimat, hogy kérelmek elbírálása végett
rendeljünk el zárt ülést. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy
a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

76/2014. (V. 21.) 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.
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Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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