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Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelent képviselőtársaimat és kedves
vendégeinket, amely egyben a 2010-2014. közötti önkormányzati ciklus utolsó rendes
képviselő-testületi ülése. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, valamennyi
képviselőtársunk (7 fő) jelen van. Mielőtt a napirendi pontokra javaslatot tennék, engedjék
meg, hogy valamennyiünk nevében nagy tisztelettel köszöntsem Dancs Norbert urat, a
Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőjét. Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról,
hogy a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak dr. Simon László urat
nevezte ki a miniszterelnök úr 2014.07.01.-jei hatállyal. Valamennyien jól ismerjük őt, tavaly
a városavató ünnepségünkön a Fejér Megyei Kormányhivatalt akkor még igazgatóként ő
képviselte és köszöntötte közösségünket. Egy levéllel keresett meg bennünket megválasztását
követően, amelyben arról tájékoztatja önkormányzatunkat, hogy szoros kapcsolatot szeretne
kialakítani mind a Fejér Megyei Kormányhivatal, mind pedig a Székesfehérvári Járási Hivatal
valamennyi önkormányzattal, így Aba Önkormányzatával is. Ez azt jelenti, hogy az
eddigieknél is hatékonyabban szeretnék segíteni a helyi önkormányzati problémák
megoldását. Természetesen ehhez a legfontosabb, hogy kölcsönösen tájékoztatni tudjuk
egymást, ezért kormánymegbízott úr kérése az, hogy ezen folyamat minél gördülékenyebbé
tétele érdekében a képviselő-testületi üléseinkre hívjuk meg a mi esetünkben Dancs Norbert
urat, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőjét, Székesfehérvár és Aba önkormányzati
testületi ülésein fogja ő képviselni a Megyei Kormányhivatalt ill. a Székesfehérvári Járási
Hivatalt. Ezen kötelezettségünknek örömmel tettünk eleget, annál is inkább, mivel Dancs
Norbert a térségben dolgozott, mielőtt járási hivatalvezető lett, illetve járási hivatali
vezetőként is nagyon jó munkakapcsolat alakult ki az önkormányzat és a járási hivatal között.
Ünnepeinken is többször köszönthettük már körünkben. Ismételten köszöntöm és megkérem,
hogy néhány szót szóljon a testületi ülés napirendi pontjai előtt mindazon múltbeli és jövőbeli
eseményekről, amelyekről úgy gondolja, hogy fontos lehet az önkormányzatunk és a
közösségünk számára.
Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal hivatalvezetője:
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, tisztelt képviselők,
kedves vendégek! Nehéz helyzetben vagyok, mert a polgármester barátom a bevezetőben már
majdnem mindent elmondott, amit én szerettem volna. A bevezetőt külön köszönöm,
kormánymegbízott úr levelére történt már hivatkozás, valóban abban szépen le van írva, hogy
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mi a célja a járási hivatal vezetői gárdájának az adott településen történő részvételének, tehát a
segítségnyújtás. Itt Abán ez a kölcsönös jó viszony a járási hivatal 2 év történt megalakulása
óta megvan. Azt látom, hogy azok a 2013. év elejei célkitűzések, amelyeket polgármester
úrral, önökkel, tisztelt képviselőkkel leegyeztetettünk, beigazolódni látszanak. Két kollégánk
van itt a kirendeltségen, akik a klasszikus hatósági ügyekkel
-amelyek átkerültek az
önkormányzatoktólfoglalkoznak, és 6 okmányirodai kollégánk maradt itt, akik
tulajdonképpen a polgármesteri hivataltól kerültek át. Ez a rendszer,
-el lehet mondanihogy nagyon jól működik, ezt szeretném megerősíteni néhány számmal is. Melyek ezek a
számok? A járás déli részén elhelyezkedő Aba, a járás déli részének, Tác, Csősz, Soponya,
Káloz és Aba város polgárai ügyeinek intézésére kínál lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel a
térségben élő állampolgárok éltek. Információim szerint keddenként, amikor innen a város
polgármesteri hivatalától a kolléganőim elindulnak és megcsinálják ezt a kört, hetente 15-17
ügyféllel foglalkoznak, tehát havi szinten 90 ügyféllel találkoznak úgy, hogy a 90 ügyfélben
havi szinten benne van az az ügyfél is, aki él azzal a lehetőséggel, hogy tudja, hogy
keddenként megjelenik innen a járási hivatal kormánytisztviselője és ott merik hagyni a
kérelmeiket a polgármesteri hivatalokban, amely kérelmet áttekint a kollégánk, és esetleg a
hiánypótlással kapcsolatban intézkedéseket tesz. Azért fontos, amit mondok, mert őnekik sem
kell befáradni Fehérvárra. Ezt a 90 főt, ha éves szinten levetítjük, akkor 1180 állampolgár a
járás déli részén itt helyben el tudja intézni az ügyeit. Ezen kívül 120 ügyfél havonta
meglátogatja az önök épületében kialakított és a részünkre használatra átadott Járási Hivatali
Kirendeltséget. A 120 ügyfél jellemzően abai állampolgár, de itt is természetesen az előbb
említett településekről is megjelennek az ügyfelek. Az ő számuk, ha felszorozzuk 1440 fő, a
kettőt összeadva 2500-2600 állampolgárt tudunk itt a közszolgáltatásokkal ellátni. Ezek az
adatok teljesen frissek, ma kértem a kolléganőimtől, de rendelkezésemre állt egy 2013-as
összesített adat is, amely 2500 ügyiratot számlál. Azt kell, hogy mondjam, hogy 2500-2600
ember az abai kirendeltség segítségével a hatósági szolgáltatásokat itt helyben megkapja. Úgy
gondolom, ha abból indulunk ki, hogy nem kell több órát szabadságon tölteni,
Székesfehérvárra befáradni, parkolási gondokkal foglalkozni, a parkoló automatába pénzt
bedobni, ezekkel a számokkal tudjuk azt az elképzelést igazolni, amelyet 2013-ban együtt
megfogalmaztunk, annak az eredményét most már látjuk. Az okmányirodáról néhány adat.
2013-as adatot mondok, ez a mostani ütemezés szerint 2014-ben is teljesülni fog, kérem
tisztelettel 27.800 ügyfelet látott el az elmúlt évben Abán az okmányiroda, és 4178 ügyirat
keletkezett. Ha a 27.800 ügyfelet a fehérvári okmányirodában kellene ellátni, akkor is
elmondható, hogy nagyon nagy terhet vesznek le a vállunkról. Folytatás, a jövő. Év végén a
törvénymódosítások, jogszabályok módosítása során bizonyos vagyok abban, hogy jó néhány
egyéb hatósági ügy is hozzánk kerül, és azt is tudom, polgármester úr már súgott nekem, hogy
itt ebben az épületben vannak még szabad irodák, én ezt jegyeztem, és nagyon remélem, hogy
az abai kirendeltségen dolgozók létszámát a kapott feladatok függvényében tudjuk bővíteni,
hiszen ez egy közös érdek. Ahhoz, hogy az említett településeken el tudjuk látni ezt a hatósági
szolgáltatást, azért említsük meg, hogy nem csak az itteni kiváló infrastrukturális adottságok
járultak hozzá, az hogy ebben a korszerű épületben ülhetünk és dolgozhatunk mi is, hanem az
is, hogy Aba és az előbb említett települések között van egy átkötő út Aba és Soponya között.
Ennek a jelentősége az általam említetteknek az alapja. Ha az nem lenne, akkor itt nem lenne
miről beszélnünk. Azt mondom, ezek a számok
-a tisztelt tévénézők is hallhatták, látják,
tapasztalják- erősítik azt, hogy ez az irány jó volt, és biztos vagyok benne, hogy a folytatás
is megerősíti ezt a nagyon jó együttműködést, amely a Székesfehérvári Járás úgynevezett
kétpólusosságát mutatja. Székesfehérváron, illetve az abai déli részen nagyon hatékonyan
tudunk dolgozni. A teljesség igényével azért megemlítem, hogy Seregélyesen is van egy
kirendeltségünk egy kollégával, aki pedig a seregélyesi és a sárosdi ügyfelek ügyeit intézni.
Hasonlóan pozitív mutatókat tudok mondani, tehát az sem volt rossz döntés. Polgármester úr
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említette az elmúlt év közös ünnepléseit, a tavalyi várossá avatásra, az Aba Napokra, a
mentőállomás alapkőletételére és az egyéb rendezvényekre a meghívásokat megkaptuk és
jelen vagyunk. Úgy gondolom ez is mutatja azt, hogy a járás maximálisan mellérendeltségi
viszonyban gondolkodik a településekkel és osztozik azoknak az örömében. Önöknek tisztelt
képviselő asszonyok, urak, a választásokon, tekintettel, hogy információim szerint ez az
utolsó testületi ülés, jó megmérettetést kívánok, polgármester úrnak is, és nagyon remélem,
hogy az októberi vagy a novemberi alakuló ülésen hasonló körben találkozhatunk és ezt a jól
megkezdett -a mi esetünkben- 2 évet folytathatjuk egy következő ciklusban is. Köszönöm
szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Hasonlókat kívánunk mi is. Az ülés napirendi pontjaira szeretnék
javaslatot tenni a kiadott meghívónak megfelelően.
Napirendi pontok:
1. Lovasoktatás feltételeinek biztosítása - Együttműködési megállapodás megkötése a
Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel
2. Megállapodás megkötése az abai kézilabda sport fejlesztése céljából
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.05.) számú rendelet
módosítása
4. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ½ évi teljesítéséről.
5. Különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatási szerződés megkötése
6. Az Aba-Bodakajtor-Belsőbáránd ivóvízszolgáltató rendszer, valamint az Aba és
térsége szennyvíz tisztítórendszer Gördülő Fejlesztési Tervének (felújítási, pótlási és
beruházási tervének) jóváhagyása
7. Vízi közmű fejlesztési hozzájárulás beszedésére és ügyviteli rendszerének
kialakítására vonatkozó megállapodás megkötése a Fejérvíz Zrt.-vel
8. Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodására valamint a Társulási Tanácsra vonatkozó módosítások
jóváhagyása
9. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
10. Átfogó értékelés Aba Város Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
11. Beszámoló a Székesfehérvári és a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről
12. Tájékoztató a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évben
végrehajtott feladatairól
13. Közterületek elnevezéséről, valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló
rendelet jóváhagyása
14. Az Élet Kertjei Abán - Aba Város Zöldfelületi Programterve
15. Döntés a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről, és a társult
önkormányzatok tulajdonközössége megszüntetésének elveiről
16. A II-es számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó
pályázati felhívás jóváhagyása
17. 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.

Lovasoktatás feltételeinek biztosítása - Együttműködési megállapodás megkötése a
Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Farkas Ferenc urat, az egyesület elnökét. Képviselőtársaim
az előzményeket jól ismerik, az együttműködési megállapodást már korábban, egy korábbi
időszakra a múlt tanévben megkötöttük a Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel,
amelynek kettős célja volt. Az egyik az iskolai lovasoktatás biztosítása a gyermekeink
számára, másrészt ennek az együttműködési megállapodásnak a keretében 5 héten keresztül
hagyományőrző lovas táborokat szervezett az egyesület a Fórum étterem mögötti területen a
gyermekeink számára, amely úgy gondolom, hogy nagyon nagy siker volt a gyermekek
körében, érdemes volt belevágni ebbe a vállalkozásba. Volt egy harmadik fontos célja az
egyesülettel kötött együttműködésnek. Farkas Ferenc vállalta az együttműködés keretében,
hogy elindul Aba színeiben a Balatoni elővágtán, és amennyiben ott sikeresen szerepel, akkor
ez által biztosítani fogja Aba számára a Nemzeti Vágtán való részvételt. Valamennyiünk előtt
ismert, hogy a Balatoni vágtát Farkas Ferenc megnyerte, így Aba ott lehetett a múlt hétvégén
megrendezésre került Nemzeti Vágtán. Képviselőtársaimnak körbeadnék néhány képet, hogy
érzékeljék a Nemzeti Vágta hangulatát, amely a Hősök terén volt, ill. Aba jelenlétét.
Korábban döntöttünk arról, hogy nem csak a futamokon fogunk Farkas Ferenc által részt
venni, hanem a települések korzóján is bérelt Aba Önkormányzata egy sátrat, ahol
településünk megjelent. Személyesen Steixner István és Zsinkó István vett részt a
rendezvényen és népszerűsítette Abát. A képek alapján is, és a beszámolók alapján is úgy
ítélem meg, hogy sikeres volt ez a részvételünk is. Beszéltünk arról is, hogy szeretnénk a
gimnáziumunkat is népszerűsíteni, prospektusokat vittünk és elfogyott valamennyi, tehát
tényleg komoly érdeklődés mutatkozott Aba iránt. Voltak szurkolóink is a Hősök terén, és
úgy gondolom, hogy akik ott voltak, felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, de ami a
legfontosabb, hogy Aba is beírta megát a Nemzeti Vágta történetébe, és nagyon bízom abban,
hogy ez még csak a kezdet. A kezdet nagyon sikeresnek bizonyult, bár hozzá kell tennem,
hogy egy nagyon erős előfutamba került Farkas Ferenc és ott csak idézőjelben a harmadik lett,
és így nem jutott a középfutamba. De hogy milyen erős volt a futam, az jelzi, hogy az
előfutamok eredménylistáján, amelyet képviselőtársaimnak is kiosztottam, jól látszik, hogy a
72 induló közül Farkas Ferenc a kilencedik legjobb időt érte el, és egyébként ennek a
futamnak a győztese lett a Nemzeti Vágta győztese is. Az eredményekből is jól látszik, a
szándékokból is, hogy ez valóban egy igen ígéretes kezdet. Úgy gondolom, hogy érdemes
Abának a jövőben is képviseltetni magát ezen a versenyen, és egészen biztos vagyok abban,
hogy a szép élményeken túl még komoly eredmények várnak ránk a Nemzeti Vágta
keretében. Ennyit szerettem volna mindenképpen elmondani a hétvégéről, az eddigi
történésekről. Ennek megfelelően kérném képviselőtársaimat, hogy a megkezdett munkát
folytassuk azzal az együttműködési megállapodással, amely az eddigiekhez hasonló
feltételekkel biztosítaná azt, hogy az általános iskola keretében tovább folytatódna a
gyermekeink lovasoktatása, újdonság, hogy szeretnénk elkezdeni a gimnáziumban is ezt a
munkát, mivel ott már vannak fiatalok, akik jártasabbak a lovaglásban, komolyabb célokat
szeretnénk kitűzni. Ezt hamarosan meg fogjuk beszélni a gimnázium tanulóival, de a lényeg
az, hogy nagyon szeretnénk, ha a lovasoktatás komoly távlatokat adna Aba és az itt élő
fiatalok számára. Egész biztos vagyok abban, hogy ha komolyan vesszük ezt a feladatot,
akkor Farkas Ferencnek lesznek majd utódai az abai gyermekek körében is. Ami a
legfontosabb, hogy nem csak a Nemzeti Vágtában gondolkozunk, hanem a helyi lovas sportot
is szeretnénk fellendíteni, szeretnénk, ha minél több fiatal részt venne ebben. Az egyesületnek
erre vonatkozóan komoly programja van, és mivel komolyan részt vesznek az együttműködési
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megállapodás által az önkormányzat, a közösség életében, így több idő jut arra is, hogy ezen
feladatok mentén is előre tudjunk haladni, tehát én egészen biztos vagyok abban, hogy ezen a
területen is néhány év múlva nagyon szép eredményeknek, sikereknek örülhetünk majd.
Hozzá szeretném azt tenni, hogy amikor megkötöttük az együttműködési megállapodást,
illetve amikor elindítottuk a lovasoktatást Abán, ezt annak a tudatában tettük, hogy hamarosan
kormányzati programmá fog válni az iskolai lovasoktatás, ami azt jelenti, hogy már állami
normatívát is kaphatnak az önkormányzatok ehhez. Sajnos szeptemberben még nem indult el
ez a program, de egészen biztos vagyok benne, hogy ha néhány hónap késéssel is, de el fog
indulni. Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy az eddigi lendülettel folytassuk ezt a
programot annak érdekében, hogy sikerrel pályázhassunk majd az állami támogatásra is.
Ennyit szerettem volna elmondani. Farkas Ferencet kérem meg, hogy egészítse ki az általam
elmondottakat, majd pedig a bizottsági elnököket szeretném megkérni, hogy az oktatási,
illetve az ifjúsági bizottság, valamint a pénzügyi bizottság álláspontját is ismertessék a
képviselő-testülettel.
Farkas Ferenc, a Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesület elnöke:
Én a bizalmat szeretném megköszönni, hogy bíztak abban, hogy ott lehetünk Budapesten,
csak azt tudom ígérni, hogy jövőre megint szívesen vállalom ezt a nemes a feladatot.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérem Fábián Juditot, hogy szóljon az eddigi tapasztalatokról, mind a
lovasoktatás, mind pedig a nyári tábor kapcsán.
Fábián Judit az Aba Sámuel Tagiskola tagintézmény-vezetője:
4 éve indult Abán a lovasoktatás, amelyet minden évben egy kicsit sikerül tovább fejleszteni,
és azt gondolom, hogy a tavalyi tanév májusában jutottunk el arra a szintre, mikor tényleg
igazi koncepcióval dolgoztunk, tehát nagyon átgondoltuk, hogy hogyan szeretnénk ezt
megvalósítani. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki Farkas Ferenccel és Pető Ádámmal is, és
minden alkalommal sikerült alkalmazkodni a mi délelőtti programjainkhoz. Tehát igazából
nagyon pozitív szolgáltatást nyújtottak nekünk. Mi azt a szisztémát alakítottuk ki, hogy az
abai általános iskolások közül minden tanuló, aki szeretne, vegyen részt a lovaglásban. Volt
olyan év, amikor egy egész osztály ment lovagolni. Tavaly már úgy volt, amikor egy egész
osztályt küldtünk, hogy a gyerekek egy része az íjászatot is ki tudta próbálni, az
önkormányzat támogatásával a lovaglás mellett íjászkodhattak is a gyerekek, az idén pedig
fél-fél csoporttal mennek. A tanulók nagyon szeretik ezt a foglalkozást is, 2-3 lovas van, aki
foglalkozik velük, a gyerekek negyed órát vannak a lovon egy alkalommal. Ezt mutatja az is,
hogy a nyári táborunk is nagyon sikeres volt több héten keresztül. A Kultúr Közösségi Ház
melletti területen volt a hagyományőrző tábor színhelye, ahol kézműves foglalkozáson is részt
vehettek a gyerekek délelőtt, és délután csoportba beosztva lovagolhattak, illetve különféle
hagyományőrző tevékenységet is folytathattak. Azt gondolom, hogy a gyerekek is
megszerették a lovasoktatókat, nagyon jó kapcsolat alakult ki. Farkas Ferencék nagyon sokat
segítenek az önkormányzati rendezvényeink megtartásában, nagyon sokszor lépnek fel, és
olyan hagyományokat elevenítenek fel, amelyhez az ő segítségükre nagy szükség van. A
következő programunk, most szombaton lesz a szüreti felvonulás.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen, mielőtt átadnám a bizottsági elnököknek a szót, annyit még szeretnék
kiegészítésképpen elmondani, hogy a Nemzeti Vágtán volt egy ifjúsági verseny is, ahol
szintén volt abai versenyző is Bernáth Krisztofer személyében. Gratulálunk neki és
köszönjük, az ő esetében is, azt hiszem, hogy biztosan mondhatom, nem ez volt az utolsó
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futam, amelyen a Nemzeti Vágta keretében részt vett. A szurkolóinknak is köszönjük, hogy
biztatták a lovasainkat. Ezek után szeretném átadni a szót a bizottsági elnököknek.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt képviselő-testület, tisztelt vendégek! Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
Bizottsága megtárgyalta a lovasoktatás feltételeinek biztosítása, együttműködési
megállapodás megkötése a Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel című előterjesztést.
Az önkormányzatra hárul az a feladat, hogy a lovasoktatást az általános iskolás, és a
gimnáziumi tanulók részére biztosítsa 2014. szeptember 1-jétől 2015. június 15-ig. A
bizottsági ülésen részt vett Farkas Ferenc az egyesület elnöke. Heti 10 órás foglalkozások
lennének, nem csak az általános iskolások, hanem a gimnazisták is részt vennének ezeken a
foglalkozásokon. Farkas Ferenc egyesülete rendelkezik a lovasoktatáshoz szükséges
megfelelő engedélyekkel, megfelelő képzettségű edzők lesznek, és reméljük, hogy a gyerekek
a lovasoktatás terén nem csak ismereteket szereznek, hanem meg is szeretik. Az Oktatási,
Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja a megállapodást. Köszönöm.
Kasó László képviselő, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt képviselő-testület az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az
Oktatási Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést. Nagyon örül a bizottság
annak, hogy beindult magas szinten a lovas oktatás Abán, annak is örül, hogy a Nemzeti
Vágtán milyen jól szerepelt Aba képviselője, azokkal a dolgokkal, ami az előterjesztésben
szerepelnek, a bizottság egyetért, támogatja, és a képviselő-testületnek is elfogadásra
javasolja.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület, kedves vendégeink! A Pénzügyi Bizottságnak is nyilván tárgyalni
kellett, mert anyagi vonzata is van ennek a programnak. 1-2 éve indult el a lovaglás, az
egyesületnek minden jogosítványa meg van arra, hogy ezt a programot teljes értékűvé tegye.
Nagy élmény lovagolni, nyilván az edzők majd tudják azt, hogy melyik korosztálynak milyen
szakmai feladatot, milyen szinten kell megoldania. Örömteli dolog, hogy megint egy ilyen
egyesület jelentkezett és próbálja ezt a sportot megszeretetni a gyerekekkel. A bizottság
elfogadásra javasolja a megállapodást. Köszönöm.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a megbízási szerződéssel az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, tartózkodás, ellenszavazat?! Megállapítom, hogy
a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
98/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
megbízási szerződést köt a Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesülettel (8444 Szentgál, Ady
E. u. 4.) az Önkormányzat által működtetett Aba Sámuel Tagiskolába, valamint Atilla
Király Gimnáziumba járó tanulók lovasoktatásának biztosítására. A megbízási szerződés
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határozott idejű: 2014. szeptember 01. naptól 2015. június 15. napig tart. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

2.

Megállapodás megkötése az abai kézilabda sport fejlesztése céljából

Kossa Lajos polgármester:
Nagyon röviden néhány dolgot szeretnék elmondani a napirend kapcsán. Úgy gondolom,
hogy az a kérdéskör, amit most meg fogunk tárgyalni, ismét komoly tanulsággal szolgálhat a
közösségünk számára. Olyan tanulságokkal, amelyet nem először élünk meg itt Abán. Ismét
egy olyan helyzetből sikerül pozitívan túllendülni, amely szinte már megoldhatatlannak tűnt.
Valamennyiőnk előtt ismert, hogy az általános iskola az elmúlt tanévben egy betöltetlen
testnevelő tanári álláshellyel vitte végig a tanévet, Bor József Dezső testnevelő tanár
helyettesítéssel, illetve Vargáné Képli Erzsébet oldotta meg a testnevelés órákat. Fábián Judit
igazgató asszony augusztus közepe táján jelezte, hogy nem elég a bajból, Vargáné Képli
Erzsébet is bejelentette, hogy eltávozik az iskolából, tehát szeptemberben már csak Bor József
Dezső marad, mint testnevelő tanár. Ekkor még nem is volt jelentkező a testnevelő tanári
álláshelyre, majd megérkezett egy e-mail, amellyel Fábián Judit személyesen engem is
megkeresett, ez az e-mail pedig nem szólt másról, mint Kovács Lászlónak a jelentkezéséről,
aki nem csak a testnevelő tanári álláshelyre jelentkezett, hanem mivel kézilabdaedzői
végzettsége is van, és komoly jártassága a kézilabda sportban mind versenyzőként, mind
edzőként, ez a másik tevékenység, amelyet szeretett volna folytatni. Sőt, megfordítom egy
kicsit, a lényeg az volt, hogy önmagában egy testnevelő tanári álláshely az ő esetében kevés
lett volna, tehát a kettő feladat együtt érdekelte, olyan települést, közösséget keresett, ahol
mindezek adva vannak. Nemrég beszélgettünk az egyesület elnökével, Vadász Zoltánnal is
arról, hogy mi lesz Abán a kézilabdának a sorsa, jövője. Ő is elmondta, hogy a lányok
lelkesek, de fogy az erő, fogy a lelkesedés, nincs utánpótlás, most még idén megpróbálják,
még elindulnak a bajnokságban, de arra garanciát már nem tud vállalni, hogy a jövőben is így
lesz ez, mert egyre többen gondolkoznak abban, hogy ilyen feltételekkel, távlatok nélkül nem
kívánják folytatni a kézilabdázást. Nyár közepén még itt álltunk, és most pedig arról
tárgyalhatunk, hogy hova szeretnénk eljutni 1-2-3 éven belül. Az a terv, amely a képviselőtestület előtt van, egy megalapozott terv, minden esélyünk megvan arra, hogy ez valósággá
váljon, és ezek a tervek nem kis célokat, feladatokat tartalmaznak. Ennek a lényege az, hogy
az első időszakban kiépítésre kerül az az utánpótlásbázis, amely biztosítani fogja a kézilabda
egyesület számára a jövőt. Ez az utánpótlásbázis hasonló lesz az Aba Sárvíz FC – éhez, tehát
már az óvodás korosztálytól egészen a 8. osztályig, és azt követően is ki fog épülni. Nagyon
pontosan megvan az is határozva, hogy Kovács László hogyan képzeli el a kézilabda jövőjét.
Nem kis céljaink vannak. Célként tűztük ki, tűzte ki Aba számára a megyei első osztályból
való feljutást, és az utánpótlás nevelésen túl elindulhat az a fajta képzés, amely azt is
jelentheti, hogy a jelenlegi kézilabdás lányaink közül többen edzőkké válhatnak és így
folytathatják majd a sportpályafutásukat. Nagyon fontos, hasonlóan a lovasoktatáshoz ebben
az esetben is, reményeink szerint az önkormányzatnak az induláshoz szükséges támogatást
kell nyújtani, a kézilabda esetében ugyanúgy, mint a labdarúgás esetében, működik az
úgynevezett TAO rendszer. Ennek a lényege az, hogy ha a megfelelő utánpótlásbázis
rendelkezésre áll, akkor komoly támogatásokat tud az egyesület a TAO rendszeren keresztül
megszerezni, tehát ezáltal az önkormányzat általi támogatás csökkeni fog, és külső forrásokat
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tudunk bevonni. Képviselőtársaim érzékelhetik, hogy ennek a piramisnak a csúcsán, amit
Kovács László felállított, és a közös beszélgetések is ebbe az irányba mutattak, az abai
tornacsarnok áll. A tornacsarnok, amelyre az iskolai testnevelés oktatás miatt is szükség van,
de mi úgy ítéljük meg, hogy a kézilabda sport lehet az, amely jelentős mértékben rá tud erre
erősíteni, ugyanúgy, ahogy a labdarúgás esetében is a TAO rendszerben a labdarúgó pálya és
környékének a fejlesztésére tudtunk nagyon komoly támogatásokat elérni. A kézilabda
esetében ez ugyanígy igaz, ott tornacsarnokra lehet pályázni komoly összegeket. Tehát a
tartalmi fejlesztés mellett ez is a célunk, hogy ez a program hozzájáruljon ahhoz, hogy Abán
2-3 éven belül megépülhessen az a tornacsarnok, amely végre igazi otthonává válhat a női
kézilabda sportnak, természetesen a tervek között szerepel az is, hogy azokat a fiúkat is
bevonjuk a kézilabda sportba, akik nem fociznak. Tehát a célok nem kicsik. Úgy ítélem meg,
és bízom abban, hogy képviselőtársaim is meggyőződhettek róla, hogy Kovács László
szakmai tapasztalata, az eddig elért eredményei joggal tölthetnek el bennünket bizakodással.
Ha a terv, amit letett az asztalunkra, ugyanúgy megvalósul, mint ahogy már előzőekben több
helyen megvalósította terveit, céljait, mondhatom azt, hogy az álmait, mert itt jól látszik, hogy
több közösségben nagyon komoly eredményeket ért el, és itt nem csak az érmekről van szó,
hanem tényleg az az utánpótlás nevelés, ami kialakult mindenhol, ahol ő részt vett a kézilabda
sportban, úgy gondolom, hogy önmagáért beszél. Számunkra, Aba számára ez egy örömteli
hír, örültünk annak, amikor újra éledt Abán a kézilabda sport, köszönetemet szeretném
kifejezni mindazoknak a játékosoknak, az egyesület vezetőinek, a támogatóknak, a
szurkolóknak, akik életben tartották így is, hogy gyakorlatilag nem volt meg az a gyökérzete,
amely elengedhetetlenül fontos, hogy tovább fejlődjön a kézilabda Abán. Ha egyrészt ma
dönteni tudunk és támogatjuk ezt a programot, amely itt van az asztalunkon, másrészt valóban
elindul ez a munka és azok az eredmények jönnek, amelyek itt le vannak fektetve célként,
akkor az a régi kézilabda hagyomány, amely igen sikeres volt itt Abán és még nagyon sok
emberben ott él, ismét élővé válhat és néhány éven belül hasonlóan szép eredményeknek és
több csapatnak is szurkolhatnak az abaiak. Közös sikerként élhetjük meg remélhetőleg az abai
tornacsarnok avatását a nem is olyan távoli jövőben. Ennyit szerettem volna előzetesen
elmondani, és mindenképpen szeretném arra kérni Kovács Lászlót, hogy néhány szóban
mutatkozzon be képviselőtársaimnak, az írásos önéletrajzát képviselőtársaimnak eljuttattam,
de a helyi televízió fogja közvetíteni a testületi ülésünket, ezért kérem, hogy a tágabb
környezetünk számára is mutatkozzon be egy néhány szóban.
Kovács László:
Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az ülésre. Elég nehéz dolgom van, mert polgármester
úr nagyon részletesen mindenről beszélt, amit én el szerettem volna mondani, de nem
szeretnék nagyon sokat magamról beszélni, mert van több rossz tulajdonságom, és ez az
egyik, hogy magamról nem nagyon szeretek beszélni. Főleg mert mindenkinek van egy
múltja, de azt úgy nevezem, hogy az egy történelem már, és mindig igyekszem a holnapot és a
holnaputánt úgy alakítani, hogy mindig fényesebb legyen, mint ami volt tegnap és tegnapelőtt.
Nagyváradon születtem, pár nap választ el a 42. évemtől. 8 éves korom óta kézilabdával élek.
A családom sportos család, apám bajnoki második helyezést ért el ökölvívásban, anyám pedig
atletizált, 1500 méteren futott, úgyhogy nem volt messze a sport az életünktől. 4 gyerekes
családból származom, és elég sokat vetélkedtünk. 8 éves korom óta sportolok, kézilabdázom,
és nem kerültem messze az aktív pályafutásom után sem a kézilabdától, mert nagyon
megszerette velem a volt kézilabdaedzőm és testnevelő tanárom. Így ragadtam a kézilabda
illetve a testnevelés szak mellett. Szerettem volna sportpszichológiából is lediplomázni, de ez
már nem fért bele az időmbe, úgyhogy 2 év után abbahagytam. Elég korán elindultam a
testnevelés illetve a kézilabda edzői pályán, mert sajnos elég hamar jöttek a sérülések, 24 éves
korom környékén már nagyon kellett gondolkodnom azon, hogy abba hagyjam az aktív
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pályafutást, szerencsés helyzetben voltam, mert közben már végzős voltam a testnevelés
egyetemen, és kézilabda szakedzői képesítést is szereztem. Azóta nem csak komoly
eredményeket értem el, nem csak érmeket szereztem, hanem az egyik nagy álmom is teljesült,
hogy megszerettettem a mozgás örömét és ezen belül a kézilabdát sok-sok gyerekekkel. Azért
is vagyok itt, kerültem ide, mert én egy olyan helyet kerestem, ahol az álmaimat lassan, úgy
ahogy eddig is, újra meg tudjam valósítani, vagyis hogy minél több gyermeket vonzzunk be a
mozgás világába, és ezen belül a kézilabda világába. Igaz, hogy ehhez az is kellett, hogy
közben végre már megszülessen a kisfiunk, és hogy egy szimpatikus és nyugodt település
legyen ez, ezért vagyok itt többek között. Remélem, hogy azt, amit elterveztünk közösen, és
én felvázoltam önöknek lehetőségként, közösen meg tudjuk valósítani és el tudjuk érni. Egy
példával tudok élni. Véletlenszerűen találkoztam és barátkoztam össze a dabasi polgármester
úrral valamikor a ’90-es évek végén, Horvátországban egy kézilabda kupán, ott mondta, hogy
keresnek egy szakembert, aki segítene a kézilabda utánpótlás nevelésben, merthogy csarnok
fog épülni stb. 5-6-7 év leforgása alatt most NB I B szintű, élmezőnybe tartozó helyi
kézilabdacsapat működik Dabason, női mezőnyben pedig NB II-es középmezőnybe tartozó,
de az én ottlétem alatt volt NB I B szereplésük, de ez nem is annyira számít, mint az a
gyerekmennyiség, aki a 0-ból elkezdett kézilabdázni és sportolni, 100-150 gyerek
kézilabdázott és kézilabdázik. Ez a csodálatos dolog. Reményeim szerint itt is nagyon sok
gyerek fog kézilabdázni a következő 3-4 évben, és remélem, hogy elérjük a 80-100 gyerekes
létszámot az utánpótlás piramis alján, kezdve az óvodától az általános iskoláig, és remélem a
gimnáziumba is belépünk, hogy ott is tudjuk továbbfejleszteni, amit az általános iskolában
tanulnak a gyerekek, illetve a délutáni foglalkozások alatt. Az, hogy itt van egy szakember, az
nem garancia arra, hogy holnap, holnapután minden bokorból kézilabdás emberke, meg
sportoló emberke fog kiugrani, de én azt mondom, hogy kis összefogással, amiért itt is
vagyok, mert nem lennék itt, ha nem lett volna szimpatikus a pozitív hozzáállás és mindenki
pozitívan állt hozzá, hogy igen, szeretnénk valami változást ezen a téren, én azt mondom,
hogy elérhető, mivel nagyon magas szinten lévő gyerekekkel foglalkoztam, tudom, hogy hova
kell eljutni a 0-ból egészen a válogatott szintig. Erre csak annyit tudok mondani, hogy a
kezem alatt nevelkedett a Kilinyi Kinga, és a Tomori Zsuzsa. Ez talán egy kicsivel nagyobb
garancia, mint az előbb felsoroltak.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Jól érzékelhető az eddig elmondottakból, hogy több lába van ennek az
együttműködésnek, az óvoda, az általános iskola, a gimnázium mellett egy nagyon fontos láb
az egyesülettel való együttműködés. Természetesen az egyesület elnökével is leültünk,
egyeztettünk, és előzetesen pozitívan nyilatkozott az elnök úr is. Abban bízom, hogy ez az
együttműködés minden szinten gyümölcsöző lesz, és úgy tudom, hogy a kapcsolat már
elindult az egyesülettel is, én csak azt tudom kívánni, ha ma a testület itt remélhetőleg néhány
percen belül majd igennel szavaz, hogy ez a történet az eddig eltelt időszakhoz hasonlóan
folytatódjon. Itt szeretném is hangsúlyozni, hogy a kézilabda egyesületre továbbra is nagyon
nagy szükség lesz ebben a munkában. Mi önkormányzati támogatással, segítséggel most
szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy egy sokkal komolyabb munka induljon el, de továbbra
is a legfontosabb lába ennek az egésznek az Aba-Sárvíz Kézilabda Egyesület lesz, tehát ezért
mondtam, hogy örülök annak, hogy végre komoly segítséget tudunk adni, és az eddigi kitartás
gyümölcsei remélhetőleg igen szépek lesznek majd az elkövetkezendő időszakban. A
bizottsági elnököknek szeretném megadni a szót.
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Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Tisztelt képviselő-testület, tisztelt vendégek! A második napirendi pontot is megtárgyalta az
Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága. Ez a megállapodás megkötése az abai
kézilabda sport fejlődése céljából. Kovács László szeptember 1-jén érkezett az Aba Sámuel
Általános Iskolába testnevelő tanárként, mindenféleképpen szükséges volt a mindennapos
testnevelés bevezetése következtében az osztálylétszámokhoz egy megfelelő testnevelő tanár
alkalmazása. Ahogyan a polgármester úr ecsetelte a helyzetet, Kasó Lászlóné nyugdíjba
vonulása után a másik társam hol a Vargáné volt, hol egy nyugdíjas kolléganő, tehát a
kézilabda sportnak nem volt megfelelő támasza az iskolában, aki biztosítaná a megfelelő
utánpótlásképzést. Szükség volt rá és nagy szerencse, hogy Kovács László idekerült Abára,
mert ő rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, testnevelő tanár, be tud segíteni a testnevelés
órák megtartásába, a szakos ellátottság így emelkedik, másrészt pedig kézilabdaedző. Erre
már mindenféleképpen szükség volt, mert Aba városnak komoly hagyományai vannak a
kézilabda sportban. Szükség van rá, hogy a lánytanulók részére megfelelő kézilabda
utánpótlás legyen. A városnak régi vágya a tornacsarnok megépítése, többször
nekirugaszkodtunk már, meg vannak az aláírt terveink, de nem sikerült ezeket államilag
elismertetni és megvalósítani. Ha ennek a kézilabda utánpótlás nevelés programnak, amelyet
Kovács László kidolgozott 4 évre, meg lesznek az eredményei, akkor itt Fehérvár és
Dunaújváros között esetleg egy olyan sportkézilabda központ jöhet létre, amely 3-4 év múlva
támogatásra szorul az állam részéről, új tornacsarnok építésére ez egy nagyszerű lehetőség
volna. Tehát meg volna az a tartalom, amire már nem tudnának esetleg nemet mondani. Ez
mindenféleképpen szükséges, hiszen az általános iskolában a mindennapos testnevelés megy
fölfelé és lassan elérjük azt, hogy hétfőn első órában 3 osztálynak van testnevelés órája.
Ennek a 3 osztálynak termet kell találni. Tehát arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
Kovács László nagyon jókor jött, és remélem, hogy férfi testnevelő kollégaként és
kézilabdaedzőként is Aba város kézilabda sportjában a hagyományokat tudja folytatni. A
bizottság is nagy örömmel javasolja támogatásra az utánpótlás koncepciót, amelyet ő beadott,
és magát a személyét is támogatja.
Kasó László képviselő, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Az abban leírtakkal egyetért, a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Többször elhangzott, hogy Abán mekkora
hagyományai vannak a kézilabda sportnak, mind a női, mind a férfi kézilabda csapat még a
múlt században meghatározó szerepet játszott Fejér megye kézilabda életében, utána jött egy
10-15 éves szünet, de a 90-es évek közepétől ismét fellendült a kézilabdázás. Jelenleg az
egyesület működik, az utánpótlás biztosítva van, bár az utóbbi évben, az is elhangzott, egy
kicsit gyengébben, de ennek a tervnek, amit ismertettek, illetőleg amit megkaptunk leírva,
ennek a tervnek köszönhetően ez a piramis megerősödve újjáépülhet. A bizottság azt javasolja
a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést. Köszönöm szépen.
Mercsek György képviselő a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület! A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, előttem szólók
már mindent elmondtak, valóban nagy hagyománya volt Abán a kézilabda sportnak. Nyilván
most Kovács László esetében a leírások és az elmondottak alapján van egy olyan fénysugár,
hogy ezt a csapatot föl fogja vinni a csúcsra és eredményeket fognak elérni. Persze azért ez
nem megy máról a holnapra, ennek idő kell, de az idő meghozza a gyümölcsét. A Pénzügyi
Bizottság is javasolja elfogadásra az előterjesztést. Köszönjük szépen.
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Kossa Lajos polgármester:
Átadnám a szót képviselőtársaimnak, vendégeinknek. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése,
észrevétele?
Fábián Judit, az Aba Sámuel Tagiskola tagintézmény-vezetője:
Két évvel ezelőtt kötöttünk egy megállapodást az Abai Kézilabda Egyesülettel, hogy segíteni
fogjuk egymás munkáját, és el is indult ez a munka, de sajnos nekünk a tavalyi év volt az,
amikor a testnevelő tanárunk elment, és tényleg nagy gondban maradtunk, mert két
pedagógus volt csak, aki a testnevelést tudta tanítani, és Bor József Dezső volt az, aki 77 órát
mindenféle bér nélkül ingyen megtartott. Mivel nem támogatták a túlórákat, ezért nekünk
mindenképpen szükségünk volt testnevelést tanító kollégára, az idei évben ezért kértük az
önkormányzat segítségét, mert mi az iskolában az álláshely alapján csak a normál testnevelés
órákat tudjuk megtartani, és a gyerekeknek a kézilabda edzéseire nem lett volna egyszerűen
óra. Így úgy tudjuk megtartani a heti 5 órát, hogy a művészeti irányultságú osztályok
tanulóinak 3 testnevelés órája van és 2 néptánc órája. Ha nem lenne a néptánc óra, akkor nagy
gondban lennénk, mert még egy testnevelő tanárra lenne szükség. Kovács László teljesen
véletlenül került ide az iskolába, de nincsenek véletlenek. Örülök neki, hogy végül is a várost
választotta, hiszen pozitív dolog az, hogy nem bejárni fog, hanem ide költözik a családjával,
most már itt is laknak, illetve az, hogy már feltérképezte az egyéb sportolási lehetőségeket és
egyesületeket is. Azt gondolom, hogy ugyanolyan aktív szerepet fog vállalni a közéletben,
mint ahogyan nagyon sokan itt a településen.
Kossa Lajos polgármester:
Mielőtt szavaznánk, még egy fontos momentumra szeretném mindenki figyelmét felhívni.
Kovács László is elmondta, hogy akkor, amikor döntött a család, kisgyermekes családról van
szó, nagyon komolyan esett latba, hogy milyen a környezet, milyen az óvoda, az iskola,
milyenek az intézmények azon a helyen, ahol álláshelyet hirdettek. Egyre többször
tapasztaljuk meg, hogy bizony az a környezet, az az oktatási-nevelési intézményi rendszer, az
a közösségi, kulturális élet, amely Abát jellemzi, döntően esik latba emberek választásánál, és
egyre többen vannak, akik emiatt költöznek ide, nem csak az álláshely miatt. Én ennek
nagyon örülök, ez egy nagyon komoly visszajelzés valamennyiünk számára, de ami ennél is
fontosabb, azt kérném, hogy tudjunk örülni ennek, mert ez tényleg egy nagyon komoly
eredmény. Jól látszik, hogy olyan új emberek érkeznek a közösségünkbe, akik egy pillanat
alatt meg tudják lendíteni azt, amiben mi nem tudunk a saját erőnkből továbblépni, és segítő
szándékkal érkeznek, tehát bennünket is gazdagítanak ezáltal, és nagyon bízom abban, hogy
ez a koncepció is sok korábbi kezdeményezésünkhöz hasonló sikerre lesz ítéltetve. Én a
gyermekeimen keresztül tudom, hogy a tanár úrnak sikere van, bár erős testnevelés órákat
tart. A lovasoktatás is egy év alatt nagyon komoly szintre ért el, tavaly ilyenkor még nem is
gondolhattunk arra, hogy mi majd egyszer ott leszünk a Hősök terén a Nemzeti Vágtán, ez is
megtörtént velünk. Éppen most ünnepeltük a Sárvíz Művészeti Iskola és a Fúvószenekar 20
éves születésnapját. Látjuk azt, hogy a kezdeti lépések után milyen komoly eredmények
jönnek, és a gyermekeink olyan álmokat valósítanak meg, amire mi gondolni sem mertünk
volna, és ebben az esetben ugyanerről van szó. Annak még külön örülök, hogy itt egy olyan
rendszer épülhet ki, amely a jelenleg kézilabdázó lányoknak is távlatot adhat a rendszerben,
ez örömteli és azt kívánom, hogy ez az összhang maradjon meg a későbbiekben is, egyesület,
iskolák és Kovács László között, ami most kialakulóban van, és ez biztos, hogy eredményre
fog vezetni. Azt kívánom, hogy néhány éven belül avassuk fel végre azt a tornacsarnokot,
amelyre olyan hosszú évek óta készülünk. A határozati javaslatom a következő, a képviselőtestület egyetért az előterjesztésben szereplő 2+2 éves koncepció megvalósításával, amely a
kézilabda sport fejlesztésére vonatkozik Aba városában, a képviselő-testület a program
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koncepció megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat biztosítja, megbízza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges szerződéseket kösse meg, és a költségvetési
források átcsoportosításáról gondoskodjanak. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm, tartózkodás, ellenszavat? Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
99/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztésben szereplő Aba
város kézilabda sportjának fejlesztésére vonatkozó 2+2 éves koncepció megvalósításával.
A képviselő-testület a program megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat
biztosítja, megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges szerződéseket kösse meg,
és a költségvetési források átcsoportosításáról gondoskodjon.
Felelős: Kossa Lajos polgármester Nagy András Botond jegyző
Határidő: azonnal

3.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.05.) számú rendelet
módosítása

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Aba Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása kapcsán a kiadott
anyagban igyekeztünk részletesen feltüntetni a módosítások okát. Az A mellékletben
részletesen felsoroltuk összeg szerint illetve soronként a módosítások okát. Összességében a
költségvetésünk főösszegét emelnünk szükséges, ennek négy jelentősebb oka van. Egyrészt
2014.07.01-jétől Aba Város Önkormányzata saját üzemeltetésbe vette át az Abai Idősek
Otthonát. Ezzel kapcsolatban vannak bevételi források, egyrészt állami normatívák, másrészt
az idősek térítési díjai. Ezzel szemben másik oldalon vannak a kiadási részek, pl. a
rezsiköltség, személyi juttatások, ez az egyik oka a módosításunknak. A másik oka, szintén
2014.07.01-jével Aba, Tác, Csősz és Seregélyes önkormányzata létrehozta a Sárvíz Szociális
Intézményfenntartó Társulást. Ez azért jelentős számunkra, mert az Abai Polgármesteri
Hivatal látja el a gazdálkodás feladatait, tehát mi végezzük a könyvelési teendőket, mi
hangoljuk össze a koordinátor segítségével a szociális munkát, mi igényeljük a normatívát és
mi is számolunk el vele. Ehhez az kapcsolódik, hogy kapunk normatív bevételt pluszban az
államtól, ill. a társulás részére ezt a normatív bevételt át is kell adnunk, tehát a bevételi
oldalon, mint normatív bevétel, a kiadási oldalon pedig átadásként szerepel. A harmadik oka a
módosításnak az Abai II-es számú háziorvosi körzetnek az ellátása. Nyilvánvalóan tudja
mindenki, hogy május óta egy háziorvos látja el a két körzet teendőit. Pataky doktor úr
szerződés alapján, havonta számla ellenében látja el a II-es körzet teendőit, ehhez kapcsolódik
egy OEP finanszírozás, amit az önkormányzatunk kap. Kiadási oldalon a számlázott tételek
szerepelnek, másrészt pedig a két asszisztens az önkormányzat alkalmazásába került.
Szeretném megemlíteni, hogy ez csak átmeneti állapot, amint lesz a II-es körzetben háziorvos,
ez a kiadási és bevételi tétel is meg fog szűnni az önkormányzatunknál. A negyedik oka a
módosításnak az, hogy a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását is Aba Város
Önkormányzata látja el. A társulás 2013. évi beszámolójában jelentkezett egy normatíva
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visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, ezt Abának kellett visszafizetnie, de
a társulástól finanszírozásként megkaptuk. Összességében az elmondottak alapján a bevételi
és kiadási főösszeget is 60.892.000.-Ft-tal kellett megemelnünk. A módosított bevételi és
kiadási főösszegünk 1.518.943.000.-Ft. Szeretnék egy szóbeli kiegészítést tenni, a létszámelőirányzatot szükséges 22 fővel megemelnünk, ez az Abai Idősek Otthona dolgozói létszáma.
Ennyit szerettem volna elmondani, ha kérdés, észrevétel van, szívesen válaszolok. Köszönöm
szépen.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület! A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Tudjuk, hogy a
költségvetés módosításának olyan okai vannak, amelyeket a költségvetés tervezésekor még
nem lehet látni, a pénzügyi osztályvezető úr felsorolta ezeket. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a módosításokat.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a módosításokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs,
mielőtt még szavaznánk, részben ehhez a napirendhez tartozik, pénzügyi osztályvezető úr
említette, hogy a háziorvosi körzet betöltetlensége miatt nekünk kellett megigényelni az
állami támogatást és rajtunk keresztül jut el a helyettesítő orvosunkhoz. Dancs Norbert
említette, hogy nagyon szerteágazó az az együttműködés, amely a járási hivatal és
önkormányzatunk között kialakult, és amely nagyon pozitív ebben az esetben is. Mivel
Hegedűs János doktor úr sokszor az utolsó pillanatban szólt, illetve nyilatkozott, hogy nem
tudja betölteni a megadott határidőben a praxist, ezért nagyon nagy szükségünk volt arra a
gyors segítségre, amelyet minden esetben a járási hivatal népegészségügyi hivatalától kaptunk
dr. Almási Ferenc vezetésével. Ez is kellett ahhoz, hogy a finanszírozás zökkenőmentes
lehessen, és ezáltal az ellátás is. Ez is mutatja, hogy tényleg szerteágazó ez az együttműködés,
és valóban elmondható az, hogy nem csak az örömben tudtunk osztozni, hanem amikor
megoldandó problémák voltak, akkor is számíthattunk egymásra, a járási hivatal az
önkormányzatunk segítségére, és mi is minden esetben a járási hivatal segítségére. A rendelet
módosítására visszatérve, aki a rendelet módosításával az előterjesztésnek megfelelően, ill. a
szóbeli kiegészítéssel együtt egyetért, kérem emelje fel a kezét. Tartózkodás, ellenszavazat?
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 05.) számú
önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

4.

Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ½ évi teljesítéséről

Borza András pénzügyi osztályvezető:
Aba Város Önkormányzatának 2014. évi első félévi beszámolójáról is elkészítettük az írásos
előterjesztést. Ebben is szintén igyekeztünk minden sort részletesen alátámasztani, hogyan és
miként történt az első féléves gazdálkodás. Csak pár szóval szeretném kiegészíteni, teszem ezt
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azért, mert a kiadott anyagból is látszik, hogy minden sor szinte a féléves szintnek
megfelelően teljesült. Az adók, a helyi bevételek a féléves szintnek megfelelően teljesültek, az
iparűzési adónál szeptemberben, illetve decemberben még várunk egy nagyobb befizetést.
Fontosnak tartom még kiemelni az állami támogatások között, ahol látszik a teljesítés sorokon
egy picike eltérés fölfelé, hogy indult önkormányzatunk a Belügyminisztérium pályázatán,
amely a közbiztonság növelését hivatott szolgálni. Ezen nyertünk 7.259.765.-Ft-ot, amellyel
az önkormányzat utcáit szeretnénk majd felszerelni kamera rendszerrel, ennek a kivitelezése
már meg is kezdődött. A bevételek között beterveztük az állami adósságkonszolidációnak a 2.
ütemét, a fennálló hitel és a kövény állományunkat az állam átvállalta teljes egészében. A
kiadási oldalakon szintén ugyanazt tudom elmondani, mint a bevételeknél, hogy a féléves
szinteket teljesítettük. Az intézmények működésénél is ez látszik. Pár szót a fejlesztéseinkről,
vannak folyamatban lévő beruházásaink, illetve voltak. Az egyik ilyen az óvoda felújítása,
ami az első félévben még nem jelentkezik a számszaki részben, de tudjuk nyilván, hogy ez
szeptemberre megvalósításra és lezárásra került, tehát az óvoda új nyílászárókkal,
hőszigeteléssel és kondenzációs kazánokkal kezdi el az őszi fűtési szezont, ettől nagy
megtakarítást várunk, és reméljük ez így is lesz. A kerékpárút és az ivóvízminőség-javító
pályázatunk esetében a záró kifizetési kérelmek beadásra kerültek, illetve az elszámolások is
megtörténtek. Ezeknek az eredményét a második félévben várjuk. Van három olyan
beruházásunk, a polgármesteri hivatal, az általános iskola és az óvoda napelemekkel való
ellátása, amelyek a napokban indultak el. Ennek a megvalósítása a második félévben fog
jelentkezni. Összességében azt tudjuk mondani, hogy az eredeti előirányzatunk 1.458.001. e
Ft volt, ezzel szemben a teljesített bevételünk az első félévben 347.433.000.-Ft, a teljesített
kiadásunk pedig 344.585.000.-Ft-ban valósult meg. Röviden ennyit szerettem volna
elmondani. Köszönöm szépen.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a költségvetés első féléves teljesítését. Az
önkormányzat pénzügyi működése, gazdálkodása jónak mondható, hitelt nem kell felvenni,
nehézségek vannak, de ezek orvosolhatók. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Kossa Lajos polgármester:
Két dologgal szeretném kiegészíteni a beszámolót. Az első félév legfontosabb feladata volt
számunkra ebben az évben a szociális szférát érintő változások előkészítése és zökkenőmentes
lebonyolítása. Július 1-jét tűztük ki határnapul, amikortól át kívántuk venni az Abai Idősek
Otthona működtetését, illetve a szociális alapellátások biztosítását. Volt már róla szó, hogy ez
utóbbit másik három településsel, Seregélyessel, Táccal, Csősszel közösen társulásban
kívántuk ellátni. Örömmel érzékelheti mindenki, hogy ez a célunk sikeresen megvalósult,
zökkenőmentesen sikerült átállni. Komoly, pozitív értelemben értendő változások történtek a
szociális szférában, sőt most már elmondható, hogy olyan sikeres a program, és itt a
közétkeztetésre gondolok, oly mértékben nőtt meg a létszám a Fórum étterem esetében, hogy
most már azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk biztosítani a megnövekedett igények
kielégítését úgy, hogy az a program sem csorbuljon, amelyet elindítottunk az év elején. Ezek
mindenképpen komoly sikerek. Másrészt pénzügyi osztályvezető úr is említette az
adósságkonszolidáció kérdését. A beszámolónkban is szerepel, hogy az átvállalt hitelből
mennyi volt a működési célú, és mennyi a fejlesztési célú hitel. Úgy gondolom, hogy ezek a
számok is önmagukért beszélnek. Ahogy osztályvezető úr is jelezte, csak a kisebb összegű
hiteleink szerepelnek, ebből 1.581.000.-Ft volt a működési célú hitel átvállalás, 44.232.000.Ft pedig fejlesztési célú hitel átvállalás volt. Tehát a kötvénykibocsátásból eredő
kötelezettségünket is ideértve azon hiteleknek a 99,99 %-át, amelyet Magyarország
Kormánya Aba önkormányzatától átvállalt, fejlesztésekre fordítottuk, amelyek a közösségünk
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javát szolgálták. Van-e valakinek még kérdése, észrevétele az első féléves beszámolóval
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első félévi
teljesítésről szóló beszámolóval az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje
fel a kezét. Tartózkodás, ellenszavazat?
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
100/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. számú törvény felhatalmazása alapján megtárgyalta az Aba Város Önkormányzata
és intézményei 1/20114. (III. 05.) számú rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza.
1.

A Képviselő-testület Aba Város Önkormányzata és intézményei 1/2014. (III. 05.)
számú rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámolót az 1-5. számú mellékletek szerint hagyja jóvá, megállapítja, hogy az
önkormányzat és intézményei:
Módosított bevételi előirányzata:
Teljesített bevétele az I. félévben:

1 458 051 ezer Ft
347 433 ezer Ft

Módosított kiadási előirányzata:
Teljesített kiadása az I. félévben:

1 458 051 ezer Ft
344 585 ezer Ft

Módosított létszám előirányzata:
Teljesített létszáma az I. félévben:

5.

73 fő
73 fő

Különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatási szerződés megkötése

Nagy András Botond jegyző:
Tisztel képviselő-testület! A különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatási szerződés,
amelyet tavaly kötöttünk meg a B.A. Busz Voyager Közlekedési Kft-vel, szeptember 1-jén
lejárt. Ez a szerződés az óvodába bejáró gyerekek utaztatását biztosítja. A szerződés
szövegezése az elmúlt évi szerződésnek megfelelő. A vállalási díj összege 280.000.-Ft/hó. Az
óvodás gyerekeket és azok kísérőit szállítja minden nap az óvodába a cég.
Kossa Lajos polgármester:
Az előző szerződés szolgáltatási díjánál 20.000.-Ft-al több a jelenlegi.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja.
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Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek még kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki a különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatási szerződés megkötésével az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
101/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztés szerint
szerződést köt a B.A. Busz Voyager Kft.-vel a különcélú menetrendszerinti autóbusz
szolgáltatás biztosítása érdekében. A szerződés határozott idejű 2014. szeptember 1. naptól
2015. július 31. napig tart. A szolgáltatás díja: 280.000,-Ft/hó.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

6.

Az Aba-Bodakajtor-Belsőbáránd ivóvízszolgáltató rendszer, valamint az Aba és
térsége szennyvíztisztító rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének (felújítási, pótlási és
beruházási tervének) jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
A Fejérvíz Zrt., valamennyi víziközmű rendszerünknek az üzemeltetője, megküldte azt a
Gördülő Fejlesztési Tervet, amely tartalmazza rövid, közép és hosszútávon a rendszereink
pótlási és beruházási tervét. Ez egy törvény által kötelezően előírt feladat, a tervet a
szolgáltató készíti elő, és a képviselő-testület hagyja jóvá. A Fejérvíz Zrt. szeptember 15-ig
kérte a hozzájárulásunkat. A késés nem jelent problémát, egyeztettünk, hiánypótlásként
csatolni fogják a képviselő-testület véleményét is. Fontos kiemelnem azt, hogy átnézve a
Fejérvíz Zrt. által tervezett felújításokat, pótlásokat, beruházásokat, szerepel minden olyan
fontos feladat, amely számunkra is ismert. Az abai hálózat kapcsán kiemelném azt az
ivóvízminőség-javító programot, amelyről már többször ejtettünk szót. Európai Uniós
támogatásból a terveket elkészítettük, szó volt a beszámoló kapcsán róla, hogy a pénzügyi
zárására várunk ennek a projektnek, és jövő évben pedig be fogjuk nyújtani a pályázatunkat
szintén Európai Unós forrásra a kivitelezés tekintetében is , amelynek keretében mintegy 200
millió forintos ivóvízminőség-javító fejlesztés fog megvalósulni. Szeretném még kiemelni,
hogy szerepel a Fejérvíz Zrt. által készített tervekben a szennyvíztisztító telep bővítése. Ez
azért fontos, mert mindenki érzékeli, hogy Aba esetében erre valóban szükség lesz. Nyugodt
szívvel javaslom képviselőtársaim számára, hogy hagyjuk jóvá a terveket. 3 tervről van szó,
az egyik Aba és Bodakajtor ivóvízhálózata, a másik a belsőbárándi ivóvízhálózat, amely
Székesfehérvár-Seregélyes ivóvízhálózat rendszeréhez tartozik. A harmadik fejlesztési terv
pedig Aba és térsége szennyvíztisztítására vonatkozik. A pénzügyi bizottság elnökének adom
meg a szót.
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Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Gördülő Fejlesztései Terveket.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az Aba- Bodakajtor
ivóvízszolgáltató rendszer Gördülő Fejlesztési Tervével az előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
102/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba település tulajdonában lévő az
Aba, Aba - Bodakajtor ivóvíz-szolgáltató rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) kapcsán
az alábbi döntéseket hozza:
•
Aba Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős nevében eljáró - Képviselőtestülete a melléklet szerinti I/35 Aba, Aba-Bodakajtor ivóvíz-szolgáltató rendszer-V (1117376-1-002-00-04) víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási és pótlási tervét
elfogadja.
•
Aba Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős nevében eljáró - Képviselőtestülete a melléklet szerinti Aba, Aba-Bodakajtor ivóvíz-szolgáltató rendszer-V (11-173761-002-00-04) víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT beruházási tervét elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az
elfogadott GFT terveket a Fejérvíz Zrt. véleményezésével a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtsa.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba-Belsőbáránd ivóvízszolgáltató rendszer Gördülő Fejlesztési Tervével az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
103/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba település tulajdonában lévő AbaBelsőbáránd ivóvíz-szolgáltató rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (GFT) kapcsán az alábbi
döntéseket hozza:
 Aba Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős nevében eljáró - Képviselőtestülete a melléklet szerinti Aba-Belsőbáránd ivóvíz-szolgáltató rendszer-V (I-65.
Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy ivóvíz-szolgáltató rendszer/2) víziközmű rendszer
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2015-2029. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.
Aba Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős nevében eljáró - Képviselőtestülete a melléklet szerinti Aba-Belsőbáránd ivóvíz-szolgáltató rendszer-V (I-65.
Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy ivóvíz-szolgáltató rendszer/2) víziközmű rendszer
2015-2029. évi GFT beruházási tervét elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az
elfogadott GFT terveket a Fejérvíz Zrt. véleményezésével a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtsa.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba és térsége szennyvíztisztító rendszer Gördülő Fejlesztési Tervével az
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
104/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Soponya
települések tulajdonában lévő szennyvíztisztító rendszer Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)
kapcsán az alábbi döntéseket hozza:




Aba Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős nevében eljáró - Képviselőtestülete a melléklet szerinti I/86. Aba és térsége szennyvíztisztítás-SZV (21-17376-1004-00-06) víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási és pótlási tervét
elfogadja.
Aba Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős nevében eljáró - Képviselőtestülete a melléklet szerinti I/86. Aba és térsége szennyvíztisztítás-SZV (21-17376-1004-00-06) víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT beruházási tervét elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az
elfogadott GFT terveket a Fejérvíz Zrt. véleményezésével a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtsa.
Felelős:
Határidő:

7.

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésére és ügyviteli rendszerének kialakítására
vonatkozó megállapodás megkötése a Fejérvíz Zrt.-vel

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény írja
elő, hogy a nem lakossági felhasználók víziközmű fejlesztési hozzájárulást kell, hogy
18

fizessenek. Erre vonatkozólag küldött egy megállapodás tervezetet a Fejérvíz Zrt. Mivel a
nem lakossági felhasználók által befizetett fejlesztési hozzájárulás az önkormányzatot illeti
meg, ebben a megállapodásban azt részletezi a Fejérvíz Zrt, hogy ezt hogyan szedi be és küldi
nekünk tovább. Ebből a víziközmű fejlesztési hozzájárulásból lehet és kell finanszírozni a
víziközmű rendszeren történő fejlesztéseket is. Erről szól a megállapodás tervezete, kérem
annak megtárgyalását és elfogadását.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Az előterjesztéssel a Pénzügyi Bizottság egyetért, azt elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Van -e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a
víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésére és ügyviteli rendszerének kialakítására
vonatkozó megállapodással, szerződés mintákkal az előterjesztésnek megfelelően egyetért,
kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
105/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt az előterjesztés
szerinti tartalommal a víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésére és ügyviteli
rendszerének kialakítására vonatkozóan a Fejérvíz Zrt.-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

8.

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodására, valamint a Társulási Tanácsra vonatkozó módosítások
jóváhagyása

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták azokat a javasolt módosításokat, amelyeket a Társulási
Tanács állított össze a Társulást alkotó önkormányzatok részére. Szeretném megkérdezni,
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a
Közép-duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodására, valamint a Társulási Tanácsra vonatkozó módosításokkal az írásos
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
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106/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
1. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM rész hatodik bekezdésének második mondata
a következők szerint módosul:
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös
előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi
önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 87. §-a
értelmében.
2.A Társulási Megállapodás I. része a következőkkel egészül ki:
A Társulás törzskönyvi azonosító száma:592479
3. A Társulási Megállapodás III. rész első bekezdése a következők szerint módosul:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik,
működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban:
Áht.) meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
4. A Társulási Megállapodás III. rész negyedik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi
felügyelet
ellenőrzés
céljából
az
illetékességgel
rendelkező
Kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar
Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának.
5. A Társulási Megállapodás IV/1. pontjának első bekezdése a következők szerint módosul:
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai
irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.
6. A Társulási Megállapodás IV/2. pontjának utolsó két bekezdése IV/2.4. pont
megjelöléssel, az első bekezdés a következők szerint módosul:
Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó
nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a
kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő
előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító
javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének.
Ezen határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi
önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi
önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a
kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15
napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.
7. A Társulási Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése a következők szerint módosul:
Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer
működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés
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alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított
legyen, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény
33.§, 34.§, 37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5) és (8) bekezdésekben, a települési
önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárdhulladék-gazdálkodási
közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.
8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjának c) bekezdése a következők szerint módosul:
c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban megállapított
rendeletalkotási tárgykörben
9. A Társulási Megállapodás IV/4 pontja két bekezdésre modosul az alábbiak szerint:
Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti,
gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják
meg:
A
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulást
a
tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök
ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a
tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a
projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az
effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott
közszolgáltató(k)nak adja át.
A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint
kell az üzemeltetőt kiválasztani.
10. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése a következőkkel egészül ki:
A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.
A Társulás szakágazati besorolása:382100 Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatás
045120 Út, autópálya építése
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
061020 Lakóépület építése
11. A Társulási Megállapodás V/1.a) pont első bekezdése a következők szerint módosul:
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a
2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének
meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az 1.
számú melléklet szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszámot-arányt
tekintik mérvadónak irányadónak, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.
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12. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdése a következőkkel egészül ki:
Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.
13. A Társulási Megállapodás V/1.d) pont első bekezdésének második mondata a
következőkkel egészül ki:
mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
14. A Társulási Megállapodás V/1.f) pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és
arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni,
figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.
15. A Társulási Megállapodás V/2. pont az alábbiak szerint módosul:
A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet,
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi
vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó
hatáskörök az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek
meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási
Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.
16. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pont i) bekezdése hatályát veszti, továbbá az a), l), o)
bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, Operatív Tanács tag, Operatív
Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság elnöke a
megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
l. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében.
o. Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a
kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása
17. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont második és harmadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat két alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza,
illetve ha a törvényességi felügyeleti ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Fejér
Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két elnökhelyetteseket
választ. A Társulási Tanács az elnökhelyettesek megválasztásával egyidőben határozattal
dönt az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes személyéről. A Társulás érintett
tisztségviselőinek megbízatása határozatlan időre szól.
18. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont negyedik bekezdés második mondata az
alábbiak szerint módosul:

22

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott
elnökhelyettes elnökhelyettesek bármelyike hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően
legalább 15 nappal korábban.
19. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hetedik bekezdés második és harmadik
mondata az alábbiak szerint módosul:
Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi
pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács
ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a
Projekt Irodavezető tanácskozási joggal veszhet részt.
20. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének
első mondata az alábbiak szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i., m. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
21. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdésének b.,f.,g.,m. pontjai hatályukat
vesztik, a j., o. pontok az alábbiak szerint módosulnak:
j. gondoskodik a pályázatok benyújtjaásáról a pályázatot a KA Közreműködő
Szervezethez
o. a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása.
22. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont második bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
- önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével.
23. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont hatodik és nyolcadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes
elnökhelyettesek kötelesek az új elnök személyének megválasztásáig az elnök
megbízatásával járó feladatokat ellátni, kötelesek a lemondástól számított 15 napon belül a
Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.
A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása
esetén teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes Társulási
Tanács meghatározott soros váltásban helyettesítik. A Társulási Tanács elnökének és az
általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettesnek egyidejű akadályoztatása esetén az
elnököt teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkező elnökhelyettes
helyettesíti. Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében
a korelnök jár el.
24. A Társulási Megállapodás VII/2. pont harmadik bekezdése a következővel egészül ki:
és a Projekt Irodavezető.
25. A Társulási Megállapodás VII/2. pont negyedik bekezdése első mondata az alábbiak
szerint módosul:
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze.
26. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése első mondata az alábbiak
szerint módosul:
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A Projekt Iroda az Áht. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e)
pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv.
27. A Társulási Megállapodás VII/3. pont harmadik bekezdése negyedik mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsának elnöke gyakorolja.
28. A Társulási Megállapodás VII/3. pont a „Társulás működésével összefüggő
tevékenységek „ elnevezésű felsorolás első mondata az alábbiak szerint módosul:
Kapcsolattartás
és
információszolgáltatás
az
önkormányzatoknak,
érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről,
29. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdése első és harmadik mondata
az alábbiak szerint módosul:
A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető.
30. A Társulási Megállapodás VII/4. pont „ Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre”
elnevezésű felsorolás b),c),g),h) ponjai az alábbiak szerint módosulnak:
b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és
éves beszámolóját tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő
valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való
megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit,
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését megvizsgálni;
g) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát
h) ellenőrzi a tagok tájékoztatását, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat
31. A Társulási Megállapodás VII/5. pont második bekezdés harmadik pontja az alábbiak
szerint módosul:
A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő Bizottság
munkájának segítése,
32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet első bekezdés második mondata az alábbiak
szerint módosul:
Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét re az elnökhelyettes jogosult a
Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell ellátni.
33. A Társulási Megállapodás XI/1. pont második, negyedik és nyolcadik bekezdésében
foglaltak hatályukat vesztik, a harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint
módosul:
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó
napjával valamint a harmadik negyedév utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet.
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34. A Társulási Megállapodás XI/1. pont ötödik bekezdése a következőkkel egészül ki:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony
kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem
rendezi, továbbá ha a Társulás, mint kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező
üzemeltetési, fenntartási időtartam le jártának napjáig.
35. A Társulási Megállapodás XI/2. pont harmadik bekezdéssel egészül ki az alábbiak
szerint:
Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2.
pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési
hozzájárulás nem fizetése.
36. A Társulási Megállapodás XI/3. pont első és második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A Társuláshoz történő való csatlakozásthoz a Társulási Tanács javaslata alapján hagyja
jóvá, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok
képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös
ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki
kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit
magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is
tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső
költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és
július 1. napjával lehet.
37. A Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdés első mondata az alábbiak
szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából
jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a
hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési
dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz 2006.
évtől számítottan, az éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő
megfizetését.
38. A Társulási Megállapodás XI/3. pont negyedik bekezdése hatályát veszti.
39. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hatodik bekezdés utolsó mondata az alábbiak
szerint módosul:
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. és az
Áht. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az irányadó.
40. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai
által átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.
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41. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet kilendecik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 170
eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt
Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik
szervezet 2-2 eredeti példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti
példány Társulási Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban.
42. A Társulási Megállapodás 5. számú melléklete hatályát veszti.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

9.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! Aba önkormányzata a korábbi években is részt vett a Bursa
Hungarica pályázati ösztöndíjrendszer lebonyolításában. Október 1-jéig kell elküldeni a
csatlakozási nyilatkozatot az EMMI részére. Ezt követően kell majd a szokásos eljárás szerint
kiírni a pályázatokat, valamint elbírálni. Ez majd novemberben és decemberben lesz aktuális.
Bor József Dezső képviselő, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek,
hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica pályázathoz.
Kasó László képviselő, az Ifjúsági, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság is javasolja a képviselő-testületnek, hogy a korábbi éveknek
megfelelően az idei évben is csatlakozzunk.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság is elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy
önkormányzatunk ez évben is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
107/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
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kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására és megküldésére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2014. október 01.

10.

Átfogó értékelés Aba Város Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló ’97.
évi törvény írja elő részünkre azt a kötelezettséget, hogy a tavalyi év gyermekvédelmi
helyzetének összegzéséről átfogó értékelést készítsünk. Meg van szabva a törvényben, hogy
milyen szempontok szerint kell az értékelést elkészíteni, e szempontok szerint készítettük el
az átfogó értékelést. A tavalyi évben változás történt a gyermekvédelem területén. A járási
hivatalokhoz kerültek a gyermekek védelembe vételével, ideiglenes elhelyezésével, és egyéb
ilyen jellegű kérdésekkel kapcsolatos hatáskörök. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az
írásos előterjesztést.
Varga Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő testület! A Szociális Bizottság részletesen megbeszélte az átfogó értékelést
és elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért Aba Város
Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelésének elfogadásával, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
108/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Aba Város Önkormányzata 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

11.

Beszámoló a Székesfehérvári és a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013.
évi tűzvédelmi tevékenységéről

Kossa Lajos polgármester:
Mindkét tűzoltó-parancsnokság megküldte a beszámolóját. Szeretném megkérdezni
képviselőtársaimat, van-e bármilyen kérdés, észrevétel a beszámolókkal kapcsolatban?
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Amennyiben nincs, aki a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
109/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Kossa Lajos polgármester:
Aki Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolójával egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
110/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

12.

Tájékoztató a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
végrehajtott feladatairól

2013. évben

Kossa Lajos polgármester:
Van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évben végrehajtott feladatairól szóló
tájékoztatót elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
111/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2013. évben végrehajtott feladatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
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13.

Közterületek elnevezéséről, valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló
rendelet jóváhagyása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felmérést végzett a
megye önkormányzatai között, amely keretében azt vizsgálták, hogy melyek azok az
önkormányzatok, amelyek rendelkeznek a közterületek elnevezéséről szóló rendelettel. Ilyen
Abán nem volt eddig, ezt viszont az Mötv. előírásai alapján szabályozni kell. E szabályozást
tartalmazza a rendelettervezet, részletesen leírja az eljárást, hogy ki kezdeményezheti, milyen
jogon, milyen eljárási határidőkkel közterület elnevezését, módosítását, valamint a
házszámozás szabályait is tartalmazza a rendelettervezet. Ha kérdés van ezzel kapcsolatban,
akkor szívesen válaszolok. Kérem a rendelet elfogadását. Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a
közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelettervezettel az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
(A rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

14.

Az Élet Kertjei Abán - Aba Város Zöldfelületi Programterve

Kossa Lajos polgármester:
Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Becse Ildikó okleveles tájépítészmérnököt, aki ezt a
nagyszerű anyagot elkészítette az önkormányzat, illetve a közösség számára. Mielőtt átadnám
neki a szót, röviden az előzményekről szeretnék néhány szót szólni. Tavasszal döntött a
képviselő-testület arról, hogy a Hazatalálás mintaprogram megvalósításával egyetért,
támogatja azt, és jóváhagyta a program megvalósítására vonatkozó tervet. Ennek keretében
indult el egy előadás- sorozat a művészeti alapiskola épületében. Az első összejövetelen
tekintettük meg azt a rajzfilmet, amelyet azóta már több közösség számára is levetítettünk,
ennek a címe: Az ember, aki fákat ültetett. Akkor jó néhányan összegyűltünk egy
tanteremben, köztük volt Becse Ildikó is, aki majd egy kicsit részletesebben fog erről
beszélni, de annyit mindenképpen szeretnék mondani róla, hogy 2006-ban költözött Abára,
akkor még csak nagy terveink, nagy álmaink voltak, azóta sok minden megvalósult belőle, a
nagyon nagy terveink még nem, de őt is ezek a tervek, álmok és elképzelések vonzották ide
közénk. Ennek a beszélgetésnek a végén született meg az a terv, megbízás, hogy készüljön el
ez a programterv, amely nagyon gyorsan elkészült, és örülök annak, hogy most a képviselőtestület elé kerülhet, annál is inkább, mert úgy gondolom, hogy a következő hónapoknak,
éveknek egy nagyon fontos programjáról van szó, egy olyan tervről, amely egyéb
elképzeléseinket, az utcaközösségek megerősítését is jelentős mértékben tudja segíteni. Ezen
gondolatok jegyében szeretném megadni a szót Becse Ildikónak.
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Becse Ildikó okleveles tájépítészmérnök:
Köszönöm szépen. Mint ahogyan említette polgármester úr is, 2006. januárja óta vagyok Aba
lakosa, és az is mind igaz, amit elmondott, hogy a települési elképzelések, nagy álmok hoztak
engem Abára. Én Budapestről szabadult, menekült ember vagyok, aki egy olyan településen
szeretett volna élni, amelynek élhető a környezete, helyben minden előállítható, illetve
megkapható, de ugyanakkor falusias jellegét megőrizte. Azóta várok tulajdonképpen, mint a
szunnyadó mag a földben arra, hogy egyszer azok a gondolatok, amelyek bennem már akkor
is megérlelődtek, majd egyszer megfelelő táptalajba jutva ki is tudjanak csírázni, és meg is
tudjanak valósulni. Úgy tudom a polgármester úrtól, hogy mindannyian megkapták ezt a
programtervet, amit készítettem, épp ezért csak összefoglalni szeretném néhány szóban ennek
a vázát, hogy miről is van konkrétan szó. Minden településnek, így Abának is van
településrendezési terve, és annak zöldfelületi munkarésze is, de hát ez egy kis nyúlfarknyi
rész. Mint ahogy a polgármester úrral történt beszélgetés alapján megtudtam, most ért abba a
fázisba a település, hogy gondolkozik azon, hogy a zöldfelületeket is szeretné rendbe tenni
Abán, és egy kicsit erre is hangsúlyt fektetne. Így született meg ez a programterv, az
elképzelésem szerint 3 fő szempontot együttesen venne figyelembe a település zöldfelületi
kialakítása. Az első a hagyományőrzés. Itt több témakörhöz nyúlnánk vissza a növényzet
kialakításában, egyrészt Aba város történelmi múltjához és a település sajátosságaihoz. A
második a sorban a Mátyás Király Emlék7évhez kapcsolódóan Mátyás korabeli dolgokat,
illetve a magyar paraszti élet sajátosságait, ennek a hagyományait is megjelenítenénk.
Megjelennének továbbá a magyar kertek sajátosságai is, amelyek a paraszti kultúrában
megőrződtek, főleg a térrendezési jellegben, növényi használatban, de megjelennek az
öngyógyítás elemei is a közterületi zöldfelületekben. A második fő szempont, amit a terv
szem előtt tartott, hogy a helyi részvételi demokrácia segítségével valósulhasson meg, tehát,
hogy a magiszterek, az utcaközösségek, az érdeklődő lakosok bevonásával tudjuk a
zöldfelületeket kialakítani. A harmadik szempont nem utolsó sorban a természetvédelmi
szempont és élőhely-fejlesztés, mert minden zöld felület új élőhelyet is teremt. Úgy, ahogy mi
az élőlényeknek elfoglaltuk az életterét, amikor házat építettünk, valahogy ezt most vissza
szeretnénk adni. Mind a növényválasztásban, majd a későbbi fenntartási munkákban, mind
szerkezeti kialakításban szervesen kapcsolódnak a térségi ökológiai folyosókhoz. Az
elképzeléseim szerint 3 fő téma köré lehetne csoportosítani a zöldfelületeket. Ezeknek a
következő neveket adtam: magkertek, közösségi területek és az utcák fásítása. A magkertek
olyan egészségőrző mintakertek, ahol a megjelenítés szellemidéző, a kialakítás és a
növényalkalmazás pedig oktató célú. Ez megjelenne több önkormányzati területen, többféle
témakörben: Mátyás Király legendáriuma, titkok kertje, szentelt liget, pálos kert, az
újraszületés emlékparkja, mintaveteményes, és még sorolhatnám. Ezek a helyi közösséget
erősítenék, ahol igény szerint bizonyos rendszerességgel oktatási napokat is lehetne szervezni.
A másik csoport az úgynevezett közösségi kertek. Szükséges lenne utcaközösségenként
közösségi helyeket kialakítani közösségi élményfunkciók igénybevételével. Itt is nagy szerepe
lenne az utcaközösségeknek, illetve a helyi lakosoknak, ugyanis a tényleges munkát egy
felmérés előzné meg, hogy az adott utcaközösségben milyen jellegű közösségi funkcióra
tartanak igényt leginkább. Ilyen csoportokat állítottam fel, hogy játszókertek, gyümölcsényes,
leány és legény életútja, menyegző kert, de ez is lehet nagyon sok féle, sorolhatnánk
hosszasan. Itt szeretném megemlíteni, hogy nyáron középiskolások nyári munkán vettek részt
itt Abán, az ő munkájukba is igyekeztem bekapcsolódni, és segíteni azt a kutatómunkát, amit
végeztek. Olyan kérdéseket fogalmaztunk meg, amelyek ezt a munkát megalapozzák, illetve
segítik. A végén megkérdeztem a diákoktól, hogy tulajdonképpen mire lenne szükségük itt
Abán, hogy igazán jól érezzék magukat. Megerősítettek abban, hogy igen is hiányoznak
Abáról az olyan parkok, ahova csak úgy le lehet ülni, ahol a közösségi élményeiket meg
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tudják osztani. Ők így fogalmaztak, hogy hiányoznak a normális parkok. A harmadik csoport
az utcák fásítása, illetve növényesítése. Itt az utcaközösségeket szeretnénk bevonni a
mikrokörnyezetük kialakításába. Úgy gondolom, hogy ezt úgy lehetne megvalósítani, hogy
megkeresnénk az egyes utcaközösségeket a magisztereken, illetve az érdeklődőkön keresztül,
és megkérdeznénk, hogy nekik milyen élményre lenne szükségük, ha az utcájukon
végigsétálnak. Vannak-e olyan növények, amelyekhez kötődnek, milyen funkcióra lenne
szükség abban az utcában? Egy ilyen felmérést készítenénk, és ezt összevetnénk a
közműtervekkel, mert a közműveknek vannak védőtávolságai, amit be kell tartani. Az egyedi
elképzeléseket megpróbáljuk összehozni a szakmai szempontokkal, hogy az utcák egységes
képet kapjanak, de a bokrok tekintetében lehet egy kicsit tágabb tér, és a lágyszárú növények
megmaradnának mindenki portáján a saját ízlésvilága szerint. Itt nagy segítségre és pozitív
támogatásra van szükség a magiszterektől és az utcaközösségektől. Én a magam személyében
tudom csak mondani, hogy én szeretném, ha elindulna ez a program, mert nekem hiányoznak
Abáról a növények.
Mercsek György képviselő, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
Nagyon jó kezdeményezésről van szó, nagyon szép címe van, Az Élet Kertjei Abán. Ha ezt
meg tudnánk valósítani, nagyon boldog lennék. Nagyon jónak tartom, és ehhez kitartó
munkát kívánok, amiben tudok, segíteni fogok, de nem lesz egyszerű feladat, ezt előre
megmondom. Ha körülnézünk a környezetünkben, sok a szemetelés, sokan a saját portájukat
sem tartják rendben. Vágjunk bele.
Becse Ildikó okleveles tájépítészmérnök:
Azt elfelejtettem mondani, de fontosnak érzem, hogy az ABC-ben legelöl szerepel Aba, mint
település, és amit most szeretnénk megvalósítani, az egy egyedi dolog. A közterületek fásítása
sok településen sokféleképpen történik, de általában úgy történik, hogy kiadják a munkát egy
tervezőnek, azt valaki jóváhagyja valamilyen szinten. Én két szempontból is egyedinek érzem
a kezdeményezésünket. Máshol is csinálnak történelmi hagyományokra épülő kerteket, de itt
azzal, hogy mintakertek is létesülnének, egyféle mintát adnánk ahhoz, hogy legyenek
gyógyító kertek. Másrészt az ember azt tudja igazán megbecsülni, aminek maga is részese és
megszeret. Ha részesévé tudjuk tenni az embereket, az alkotási folyamatokba be tudjuk őket
vonni, akkor valamennyire azt a sajátjuknak is érzik, és reménykedem, hogy ezáltal talán a
szemetelések és a rongálások is csökkeni fognak. Így talán a fiatalok is valamilyen szinten
helyben tarthatók, és ez lenne a végső cél, hogy ne legyen túl nagy a migráció, illetve az
elvándorlás.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Optimista vagyok a programot illetően, amely a Mátyás Király
Emlék7évhez kapcsolódik, ez 2020. április 6-án ér véget. Ez az időtartam már elegendő
ahhoz, hogy ennek a programnak egy látványos részén túljussunk. Biztos vagyok abban, hogy
ha elindítjuk ezt a programot, akkor 2020. április 6-án nem fogunk rá ismerni Abára. Ezt jó
értelemben mondom. Azért is vagyok bizakodó, mert meggyőződésem, hogy ez a program
lehet az, amely az utcaközösségeink munkájába életet lehelhet. Vannak olyan utcaközösségi
képviselők, akik csodát tettek helyben, akik értették, érezték, hogy mit is jelent utcaközösségi
képviselőnek lenni, hogyan lehet összefogni egy kisebb közösséget. A többségében azonban
nem zajlott ilyen aktív munka az elmúlt időszakban. Az önkormányzati választásokat fogja
követni az utcaközösségi képviselők választása, és ez a program már egy olyan program lehet,
amely kiválaszthatja magának azokat az alkalmas embereket utcaközösségenként, akik tudnak
ennek a programnak a megvalósításában segíteni. Ez már egy olyan kézzel fogható cél,
feladat minden utcaközösség számára, amely meggyőződésem, hogy aktivizálni fogja az
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embereket, főleg ha tudjuk teljesíteni azt a célkitűzésünket, mely szerint az utak rendbetétele,
leaszfaltozása is meg fog történni, tehát ezzel párhuzamosan már van miről beszélni az
utcáink és a tereink rendbetételénél. Úgy gondolom, hogy ez nem csak egy egyszerű
zöldterületi programterv, hanem egy egyedülálló szakrális terv is. Tegnap közösen voltunk
egy előadáson a gimnáziumban, ott is szó esett a bennünket körülvevő zöld környezet
gyógyító erejéről, közérzetjavító erejéről. Tehát ez a program a következő években olyan
távlatot ad a közösségünk számára, amely ma még nagyon sok ember számára beláthatatlan,
de aki egy kicsit mögé lát, az érzi, hogy nagyon nagy dolgokról van szó, és tényleg hiszek
abban, hogy nem fogunk 2020. április 6-án ráismerni Abára. Ez biztos, hogy így lesz, sokszor
megéltük már ezt az élményt a mögöttünk hagyott években is, de az igazi csodák megítélésem
szerint most fognak következni, és ez a program jó alapot biztosít ehhez.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
A magam részéről elsősorban gratulálni szeretnék Becse Ildikónak a programtervhez. Azt
gondolom, hogy nagyon értékes, szép anyagot tartunk a kezünkben. Ez a program nem csak
az esztétikai szempontokat tölti be a településünk szépítésében, hanem ez által olyan program
valósulhat meg Abán, amely mintaértékű lehet. Nagy boldogságot jelent az itt lakók számára,
ill. különleges látványosságot nyújthat az ide látogatók számára is. Én azt gondolom, hogy a
közös tevékenységeknek igen komoly közösségépítő szerepe van, úgyhogy emiatt is nagyon
örülök ennek a programnak, illetve a zöld környezet, mint tudjuk, javítja a levegőnk, a talaj
minőségét, ill. a föld vízháztartását, ezek sem elhanyagolható szempontok. Én azt gondolom,
hogy egy nagyon gyönyörű településen élhetünk, ha ez megvalósul, és én ehhez kívánok sok
erőt, és szeretném felajánlani a segítségem, is amennyiben szükség lesz rá.
Varga Istvánné képviselő:
Tisztelt képviselő-testület! Én Becse Ildikóval 1-2 éve találkoztam, és egy nagyon-nagyon
tartalmas, jó beszélgetésünk volt, és én akkor is már javasoltam, hogy találkozzon a
polgármester úrral és nagy öröm, hogy most itt van, nagyon tartalmas ez a dolog, amit ő
idehozott. Azt a lelkesedést csodálom, amivel az Ildikó rendelkezik, az utcaközösségek
számára óriási lehetőség lesz ez a program, és biztos vagyok benne, hogy még jobban
összehozza az embereket, talán azokat is, akik valamiért nem voltak jóban eddig.
Mindenképpen támogatni kívánom ezt a programot, bármiben szívesen segítek, és az
óvodában is szívesen látjuk, nagyon örülök, hogy itt ez a program. Köszönöm.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki egyetért az Élet Kertjeinek
megvalósításával Abán, Aba Város Zöldfelületi Programtervének a megvalósításával,
valamint annak ütemtervével, és azzal. hogy a testület megbízza a polgármestert a megbízási
szerződés megkötésével, valamint a további szükséges feladatok elvégzésével az előkészítés
érdekében kérem, emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
112/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Élet Kertjei Abán - Aba
Város Zöldfelületi Programtervének megvalósításával, annak ütemtervével.
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A Képviselő-testület a megbízási szerződés megkötését támogatja Becse Ildikóval, megbízza
a polgármestert a további szükséges feladatok elvégzésével az előkészítés érdekében.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen, a 2014. október 3-i fórumon folytatjuk, a közösséget is tájékoztatni fogjuk
erről a programról.
Kossa Lajos polgármester 5 perc szünetet rendelet el.

15.

Döntés a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről és a társult
önkormányzatok tulajdonközössége megszüntetésének elveiről

Kossa Lajos polgármester:
Holnap lesz a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás ülése, amelyen a tanács is tárgyalja ezt a
napirendet, ezt követően pedig a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulást alkotó 9 önkormányzat
képviselő-testülete is. Bizonyára képviselőtársaim is emlékeznek rá, éppen 10 évvel ez előtt,
2004. júniusában együttes testületi ülésen, Tácon hozta létre a 9 önkormányzat képviselőtestülete a Sárvíz Többcélú Kistérségi Tárulást, ezt megelőzően 2004. január 1-jétől lett
önálló kistérség az Abai (Sárvíz) Kistérség. Mind a társulás, mind a kistérség az elmúlt 10
évben komoly változásokat hozott valamennyi település, önkormányzat életében. Úgy
gondolom, hogy ez a 10 év egy igazi sikertörténet, természetesen sok mindenről lehetne most
itt szót ejteni, a legfontosabb talán az, hogy ez az együttműködés valamennyi település
életében komoly fejlesztéseket tett lehetővé, megőriztük az együttműködésnek köszönhetően
valamennyi településen a helyi általános iskolát, ami nagyon nagy szó, és több olyan közös
fejlesztésünk is volt, amely szintén komoly eredményeket hozott. A Sárvíz Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ is egy nagyon fontos fejlesztés, amely szintén közös
elhatározásból született, és amely reményeink szerint szintén hamarosan meg fogja nyitni a
kapuit, és így méltó befejezése lesz ennek az intézményesített együttműködésnek, amely az
elmúlt 10 évet jellemezte. Ez a 10 év egybeesett az Abai Társadalmi Szerződés 10 évével is,
így elmondhatjuk, hogy az Abai Társadalmi Szerződéssel egybefonódott a Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulás működése és a 9 önkormányzat együttműködése. A közigazgatási
átszervezéseknek köszönhetően gyakorlatilag a többcélú kistérségi társulás működése
okafogyottá vált. Holnap tárgyaljuk az ez évi költségvetés féléves beszámolóját, abból is jól
érzékelhető, hogy az állami források elapadtak, a különböző támogatások más formában
érkeznek a helyi önkormányzatokhoz, tehát ilyen értelemben okafogyottá vált a Többcélú
Kistérségi Társulás működése. Átvette a helyét részben az az együttműködés, amely a járási
hivatallal alakult ki, illetve az az önkéntes társulás, amelyet Tác, Csősz, Seregélyes és Aba
önkormányzatai hoztak létre a szociális feladatok ellátására. Az orvosi ügyeleti ellátás
továbbra is zavartalan lesz, mivel ott a helyi önkormányzatokkal kötött a cég szerződést, tehát
ez is egyfajta térségi együttműködés, amely folytatódik, csupán a többcélú társulás működése
vált okafogyottá. Nagyon komoly eredménye volt a tavalyi évnek, hogy az önrész nélkül,
Európai Uniós és állami támogatással megépült kistérségi szélessávú hálózat értékesítését
végre tudtuk hajtani. Az elmúlt hónapok tapasztalati egyértelműen bizonyítják, hogy jó
döntést hoztak a társulás és a helyi önkormányzatok, egy olyan szolgáltató vette meg a
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hálózatot, amely komoly fejlesztéseket hajtott azóta végre, így ez nagyon komoly pozitívum
minden település életében. Emellett elmondhatjuk azt is, hogy a közösen elnyert
támogatásokon felül a társulás a tavalyi évben a szélessávú hálózat értékesítéséből befolyt
bevételnek köszönhetően komoly fejlesztési támogatást is tudott adni az őt alkotó
önkormányzatoknak, amely talán mondhatom azt, hogy egyedülálló, de legalábbis igen ritka
országos szinten is. Most ahhoz kérjük valamennyi település képviselő-testületének a
támogatását, hogy a társulás megszüntetését elő tudjuk készíteni, és a megszüntetéséhez
kapcsolódó feladatokat el tudjuk végezni. Terveink szerint 2014.12.31-vel szűnne meg a
társulás, ehhez szükséges valamennyi önkormányzati képviselő-testület hozzájárulása, ezt
megelőzően pedig a társulás meglévő vagyonát értékesíteni szeretnénk. Vannak még
gépjárműveink, autóbuszunk, különböző kisebb értékű eszközeink, amelyek értéke közel 20
millió forintot tesz ki, tehát egy ilyen nagyságrendű bevétel várható még. Amennyiben ez
sikeres lesz, akkor jól érzékelhető, hogy le tudjuk zárni valamennyi feladatunkat, el tudunk
számolni mindenkivel, és úgy tűnik, hogy még marad pénz is, amelyet szintén fel tudunk
osztani a tagönkormányzatok között. Így a végkifejlet is pozitívan sikerülhet. Az elmúlt 10 év
eredményei ott maradnak a településeken, az együttműködés örömei ott maradnak a
lelkekben, és bár a kistérség és a többcélú társulás is megszűnik, helyüket átveszik a járások
és az önkéntes önkormányzati társulások, de ez a 10 év örökre ott fog maradni a térség
életében, és azok az emberi barátságok is megmaradnak, amelyek ezen együttműködés
kapcsán szövődtek. Úgy gondolom, hogy magasabb szinten lehet majd folytatni az
együttműködéseket, újra önkéntesen, minden jogszabályi kötöttségtől mentesen lehet
szövetségeket kötni, együttműködni. Bízunk abban, hogy azok a konfliktusok, amelyeket
elsősorban a térségi szennyvízberuházás gerjesztett önkormányzati vezetők, közösségek
között, lassan, de biztosan majd a bíróság asztalainál rendeződnek, és egyszer ezt is le tudjuk
zárni, és talán egyszer azok a feszültségek is el fognak múlni a közösségek életében,
amelyeket ez a beruházás okozott. Ez lesz a következő évek nagy feladata, mind jogilag, mind
emberileg. Kérem az abai képviselő-testületet, hogy a 10 év méltó módon történő lezáráshoz
járuljon hozzá. Ha hivatalosan meg is fog szűnni az Abai kistérség, a Sárvíz térsége ott fog
élni tovább az emberek lelkében, és úgy, ahogy 1990-ben elkezdtünk alulról szövetkezve
együttműködni, most magasabb szinten ugyanezt fogjuk majd tenni. A közigazgatás
átalakítása, átszervezése, a járások létrejötte, nyugodt lelki ismerettel és örömmel
mondhatom, a térség javát fogja szolgálni, tehát ez az átalakítás ismét jó időben, jókor ért
bennünket, ezért bizakodva tekinthetünk a jövőbe, amely meggyőződésem, hogy ismét
komoly eredményeket fog hozni az életünkben. Ezért is tartom fontosnak, hogy a múltunkat is
szépen zárjuk le, és erre most minden lehetősége megvan a Sárvíz Többcélú Kistérségi
Társulásnak és az azt alkotó önkormányzatoknak azon feltételek miatt, amelyeket az
előzőekben elmondtam. Ezért kérem az abai képviselő-testületet, hogy az írásos határozati
javaslattal értsen egyet, amelynek a lényege az, hogy hozzájárulunk a Társulás közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez december 31-i hatállyal, illetve az ahhoz szükséges
döntések meghozatalához, feladatok végrehajtásához. Van-e valakinek kérdése, észrevétele
ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás
megszüntetésére és a társult önkormányzatok tulajdonközössége megszüntetése elveinek
meghatározására vonatkozó határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően
egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
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113/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi
Társulás megszüntetésére és a társult önkormányzatok tulajdonközössége megszüntetése
elveinek meghatározására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket
hozza:
I.
Aba Város Önkormányzata Képviselőtestülete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Csősz Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével,
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével,
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével és
Tác Község Önkormányzata Képviselőtestületével

megállapodik abban, hogy a Tácon, 2004. június 24-napján kelt – s kilenc ízben módosított
– Társulási Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás
XII/1.1. pontja alapján közös megegyezéssel 2014. december 31-i hatállyal megszűntetik.
II.
Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselőtestülete általi
elfogadásával az önálló jogi személyiségű:

-

SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás
melynek székhelye: 8127 Aba, Rákóczi u. 12. sz., továbbiakban: Társulás –

2014. december 31-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt
tagi Önkormányzatok.
1.

A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2015. január 1-napjától a tagi
Önkormányzatok önállóan, illetőleg általuk létrehozott társulás útján kötelesek.

2.

A Társulás költségvetési szervet nem tart fenn, az egy fő közvetlenül foglalkoztatott
közalkalmazott jogviszonyának megszűnését/megszűntetését rendezni kell.

3.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2014. december 31napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.

4.

A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló
4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott mérlegkészítési és éves költségvetési
beszámolóval kapcsolatos feladatokat az Abai Polgármesteri Hivatal készíti el.
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III.
A Képviselőtestület a Társulás megszűntetéséhez kapcsolódóan a Társulás fennálló
szerződéses kötelezettségei megszüntetése érdekében a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi
Társulás:
1.

és az Erste Bank Zrt. közötti 2006. március 8-napján kelt pénzforgalmi számla
szerződést,

2.

a 2010. június 23-napján kelt DATATRANS Internet Kft-vel kötött üzleti internet
szolgáltatási szerződést,

3.

a 2007. január 16-napján kelt Seregélyes Nagyközség Önkormányzatával kötött
KMW-654 rendszámú gépjármű üzemeltetési megállapodást,

4.

a 2011. június 28-napján kelt H & SZ Bet-vel létrejött LNK-491 forgalmi rendszámú
gépjármű üzembentartói szerződést,

5.

Az E-Szoftverfejlesztő Kft-vel fennálló E-IKTAT szoftver licenc szerződést

felmondással, avagy közös megegyezéssel 2014. december 31-i hatállyal, illetőleg olyan
időponttal mely a gépjárművek vonatkozásában az értékesítést lehetővé teszi meg kell
szüntetni, míg a KOV-839 forgalmi rendszámú gépjármű tekintetében a Fejér Megyei
Kormányhivatallal fennálló haszonkölcsön szerződés 2014. december 31-napjával
megszűnik.
6.

A SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás és az Emergency Service Kereskedelmi és
Egészségügyi Szolgáltató Kft. közötti 2009. október 5-napján kelt – Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota és Soponya települések területére kiterjedő –
Sárvíz Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet üzemeltetésére vonatkozó Egészségügyi
ellátási szerződést – annak 15. pontjában foglalt 3 hónapos esedékes felmondással,
avagy közös megegyezéssel – meg kell szüntetni oly módon, hogy az érintett
településeknek az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kftvel fennálló feladat átadási-átvételi szerződésükre tekintettel történő jogfolytonos
működését biztosítani kell.
IV.

A Képviselőtestület a Társulás megszűnésével kapcsolatosan a Társulás tulajdonában álló
vagyon vonatkozásában a vagyonközösség megszüntetése tekintetében az alábbi elveket
határozza meg:
1.

A Társulás tulajdonát képező, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő
valamennyi tagi önkormányzatra vonatkozó szellemi termékek azon Önkormányzatok
közös tulajdonában maradjanak, akik erre vonatkozó igényüket a Társulási Tanács
felé írásban legkésőbb 2014. október 10-napjáig bejelentik.
Az igénybejelentő Önkormányzatok az 1., 2., 4. és 7. sorszám alatti szellemi
termékekről, melyek CD-n sokszorosíthatóak 1-1 példányt átvesznek, a többi szellemi
termék papír alapú, melynek őrzéséről a volt székhely Önkormányzat gondoskodik.
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2.

Azon szellemi termékek, melyek egy, avagy két tagi Önkormányzatra vonatkoznak az
igénybejelentő Önkormányzat részére kerülnek térítésmentes tulajdonba adásra.

3.

A közösségi kerekek – melyek a településeken találhatóak – kerüljenek
térítésmentesen az érintett Önkormányzat tulajdonába.

4.

A munkaszervezeti feladatok ellátásához kapcsolódó irodai bútorok, berendezések,
motoros betegágy tulajdonjogát a leltár szerinti értékben Aba Város Önkormányzata
megváltja, amennyiben arra /azokra bármely másik tagi Önkormányzat, - a motoros
betegágy tekintetében az I/6. pontban érintett Önkormányzat – igénybejelentést nem
tesz, azzal, hogy a motoros betegágy változatlanul az orvosi ügyeleti egészségügyi
szolgáltató használatában marad.
A Társulás tulajdonában lévő:

KOV-839 forgalmi rendszámú Citroen Berlingo típusú,

KMV-654 forgalmi rendszámú Mercedes Vito típusú,

KMV-655 forgalmi rendszámú Mercedes Vito típusú,

LNK-491 forgalmi rendszámú IVECO-CACCIAMALI típusú
gépjárműveket forgalmi értékbecslés által megállapított piaci forgalmi értéken
értékesíteni szükséges.

5.

6.

A tagi Önkormányzatok 2014. október 10.-napjáig a tulajdonközösség megszüntetése
tekintetében nyilatkozniuk kell arról, hogy mely vagyontárgyak tulajdonjogára
tartanak igényt.

7.

A külső harmadik személy részére történő eladások során az ajánlati értéken a
tagönkormányzatok és társulásaik elővásárlási joggal rendelkeznek.
V.

A Képviselőtestület dönt arról, hogy amennyiben az I/1.-8. pontban felsorolt valamennyi
Önkormányzat a Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetésére nézve határozatát
nem hozza meg, azaz a Társulás közös megegyezéssel 2014. december 31-napjával nem tud
megszűnni, úgy az Mötv. 89. § (1) bekezdése s a Társulási Megállapodás V/2.1. pontja
alapján 2015. június 30-napjával a Társulásból kiválik.
VI.
A Képviselőtestület felkéri:
1.
a polgármestert, hogy a Társulást a döntésről értesítse.
Felelős:
Kossa Lajos
polgármester
Határidő:
döntést követő 5 munkanap
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16.

A II-es számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó
pályázati felhívás jóváhagyása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! Az előterjesztésben szereplő pályázati felhívásban 2014. november
1-jei hatállyal várjuk a pályázatokat. Ekkor telik le az a 6 hónapos időtartam, ameddig az
előző orvosi szolgáltató tudja értékesíteni a praxisjogot. Ezt követően tartósan betöltetlen
háziorvosi körzetnek minősül az Aba II-es számú háziorvosi körzet. Ettől kezdve a praxis jog
ingyenesen megszerezhető a törvények által előírt feltételeknek megfelelő orvos által. A
pályázat benyújtásának határideje október 10.
Kossa Lajos polgármester:
Marada Roland doktor úr miután úgy döntött, hogy a családjával szerencsét próbál
Németországban, értékesítette a praxisát. Mi egy májusi testületi ülésen jóváhagytuk a közte
és Dr. Hegedűs János között létrejött megállapodást. A testület is egyetértett azzal, hogy
Hegedűs János töltse be a II-es számú háziorvosi praxis álláshelyét május 1-jei hatállyal.
Azonban kiderült, hogy a doktor úrnak hiányzik egy vizsgája ahhoz, hogy betölthesse a
praxist. Akkor egyeztettünk, hogy június 1-jével, de legkésőbb július 1-jével tud indulni,
szerencsére Pataky doktor úr a helyettesítést vállalta erre az időszakra, és ahogy jeleztem az
ÁNTSZ segítségével a finanszírozási problémákat is meg tudtuk oldani. Sajnos a doktor úr
július 1-jével sem jött, családi problémákra hivatkozott. Akkor úgy nyilatkozott, hogy
szeptember 1-jével tud kezdeni, augusztus 25-én tette meg a végleges nyilatkozatát írásban,
amelynek az a lényege, hogy családi okok miatt mégsem kívánja betölteni a II-es számú
háziorvosi praxist. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályi előírások szerint október 31-ig Marada
doktor úr rendelkezik ezzel a praxis joggal. Addig a képviselő-testület nem tud lépni, a
helyettesítés megoldott október 31-ig. Ezért bátorkodtunk a pályázati felhívást már most a
testület elé hozni, hogy ezzel is időt nyerjünk, mivel november 1-jével visszaszáll az
önkormányzatunkra a praxisjog, tehát november 1-jei hatállyal dönthetünk a praxisról.
Érdeklődés van, tehát jó esélyünk van arra, hogy ez a praxis is betöltésre kerül. Addig is hálás
szívvel köszönjük Pataky doktor úrnak, hogy ellátja az egész települést. Nagyon nagy
segítségünkre van mindenben, és úgy ítélem meg, hogy a betegek is elégedettek a
tevékenységével. Bízzunk benne, hogy hamarosan megoldódik ez a probléma, és utána ő is
teljes erővel a saját körzetére tud majd koncentrálni. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben
nincs, aki a pályázati felhívással az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
114/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba II-es számú háziorvosi körzet
pályázati felhívásával az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért. A Képviselő-testület
felkéri a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2014. október 15.
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17.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaimnak egy megállapodást osztottunk ki az ülés előtt. Ez a megállapodás
külterületi út használatára vonatkozik, amely a Sárvíz-Nádor 2014. Konzorcium, és
önkormányzatunk között köttetett. Egy nagyon fontos beruházásról, a Séd-Nádor-Gaja
vízrendszer rehabilitációjáról van szó. Sok évvel ezelőtt a holland partnereink segítségével
kezdtük el a Sárvíz térség vízhasználatának a reformját előkészíteni, és a Vízügyi
Igazgatóságon is elindult egy reform folyamat ezekben az években. Ebből született meg az a
nagyszabású terv, amely már a most befejeződő Európa Uniós fejlesztési ciklusnak is fontos
programja volt, de a teljes program megvalósítása a következő Európa Uniós fejlesztési
ciklusban várható. Ez egy közel 15 milliárd forintos fejlesztési program, amely a Fejér
Megyei Önkormányzat által jóváhagyott projektek között kiemelten szerepel, tehát minden
esély meg van arra, hogy ez a program teljes mértékben meg fog valósulni 2020-ig. Aba és a
térség életében is egy nagyon fontos momentum, hogy a Nádor csatorna mellett a DinnyésKajtori csatorna is része ennek a programnak. Az úthasználat engedélyezése még nem az
Európai Uniós fejlesztési program, hanem egy állami program része, amely évek óta folyik a
Séd-Nádor-Gaja rendszeren. Bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy ’90 előtt gyakorlatilag
méreg folyt le ezeken a vizeken, a péti, inotai és más szennyező források teljesen
megmérgezték a térségünket, mérgezett víz folyt a Sárvíz völgyébe. A ’90-es évek elején,
amikor megszűntek ezek a tevékenységek, jelentős javulás indult el. Ezen cégek bevételeinek
egy részéből egy olyan környezetvédelmi alapot hoztak létre, amelyet ezeknek a
rendszereknek a kármentesítésére kell fordítani. Ezekből az állami pénzekből indult el
évekkel ez előtt ez a program. Ennek köszönhetően ma már a Nádor és a Malom csatornán
teljesen tiszta víz folyik. Továbbra is problémát jelent, hogy a hosszú évek mérgező
anyagainak köszönhetően a leülepedett iszapban még jelentős mérgező anyag mennyiség
található. Ennek a szennyezett iszapnak a kikotrásában is eljutottak Szabadbattyánig, és most
indul a harmadik szakasz, ez már a mi térségünket érinti, ez év végéig fognak eljutni a
bodakajtori összekötő hídig. Ez a munka egészen Cecéig fog folytatódni, a munkálatokat a
Sárvíz Nádor 2014. konzorcium nyerte el. Konkrétan ki fogják szedni a mérgezett iszapot, ezt
egy ideig szárítják, majd teherautókkal el fogják szállítani kármentesítő helyekre, és ezt
követően pedig teljes meder rekonstrukció fog történni. Ennek a munkálatnak az elvégzéséhez
keresik azokat a helyeket, ahol szakaszosan el tudják helyezni időlegesen ezt a kitermelt
anyagot, ezt követően pedig elszállítják teherautóval. Az egyik ilyen út az Aba és Bodakajtor
közötti önkormányzati út lenne, ennek a használatát kérik engedélyezni az önkormányzat
részéről. Hozzá kell tennem, hogy ez nagy volumenű fejlesztéssel jár ezen út esetében
számunkra, ugyanis ahhoz, hogy el tudják szállítani az iszapot, komoly utat kell létrehozni,
tükröt készítenek és 20 centiméter vastagságban kőzúzalékkal leterítik, és mivel több évig fog
ez a munka tartani, az út karbantartását is folyamatosan el fogják végezni. Úgy gondolom,
hogy ehhez nagyon könnyű hozzájárulni, emellett szerettem volna felhívni a figyelmet arra,
hogy a közösségünk és a térség életét jelentős mértékben pozitívan befolyásoló nagyon
komoly beruházás indult el, és a következő években a vízhasználat területén nagyon komoly
változások várhatók. Ahol tiszta víz van, ott az élet is megjelenik, tehát mi települési szinten
is szeretnénk kapcsolódni majd ehhez a programhoz Aba város fenntartható vízgazdálkodási
programjának az elkészítésével és megvalósításával. Ez részben kapcsolódik egyébként ahhoz
a zöldfelületi programtervhez, amely a belterületünkön valósul meg, tehát jól érzékelhető,
hogy a külterületeinken is egy más életminőség jelenhet meg, ez is nagyon pozitív fejlemény
a közösségünk életében. Konkrétan azt szeretném kérni a képviselőtársaimtól, hogy az
úthasználati megállapodást hagyják jóvá. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki az úthasználati megállapodással egyetért, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
115/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvíz-Nádor III. szakasz
kármentesítési munkáinak kivitelezése kapcsán az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja az Önkormányzat és a Sárvíz Nádor 2014. Konzorcium közötti úthasználati
megállapodást.

Kossa Lajos polgármester:
Korábban döntöttünk arról, hogy a művészeti iskola tanárai közül azon tanárok részére, akik
olyan művészeti csoportokat fognak össze a tanításon kívül, akik a közösségi életünkben,
külföldi partnertelepülési kapcsolatainkban fontos szerepet játszanak, a tanári fizetés mellett
önkormányzati támogatást is biztosítunk. A néptáncos csoportok esetében Gula Miklós és
Gőbölös Gábor részére szavazott meg a testület rendszeres juttatást. Mivel egy nagyon
komoly hölgy segítője is van ennek a csapatnak Tombor Bea személyében, és ő is részt vesz a
csoportok munkájának a szervezésében, segít a különböző fellépésekben, kérem a képviselőtestületet, hogy 2014. szeptember 1-jétől az ő számára is állapítsuk meg azt a nettó 40.000.-Ft
havi támogatást, amelyet a többiek esetében is megtettünk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdése,
észrevétele valakinek? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy Tombor Bea számára is
havi nettó 40.000.-Ft támogatást biztosít a képviselő-testület a néptánc csoportok kapcsán
végzett tevékenysége elismeréséül, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot,
és a következő határozatot hozta:
116/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tombor Bea, a Sárvíz
Művészeti Alapiskola tanára számára a néptánccsoportok munkájának koordinálása
elismeréseként 2014. év szeptembertől-decemberig tartó időszakára nettó 40.000.-Ft/hó
megbízási díjat állapít meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási díj számfejtésére és
átutalására.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaimmal egyetértésben még augusztus folyamán tájékoztattuk a város közösségét
arról, hogy milyen eredmények születtek az elmúlt időszakban, hogyan látjuk mi az elmúlt 4
évet, illetve tájékoztattuk arról is a közösséget, hogy szeretnénk a számvetést majd közösen is
megtenni. Az eredeti szándékaink szerint ez szeptember 23-án lett volna, az Abai Társadalmi
Szerződés megkötését kezdeményező falugyűlés 10 éves évfordulójának a napján, de utólag
döntöttünk arról, hogy október 3-án tartjuk meg ezt a városi fórumot, éppen azért, mert
szeptember folyamán még több olyan fontos döntés várható, amely komolyan érinti
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közösségünket, közösségünk jövőjét, tehát a minél átfogóbb és a minél reálisabb tájékoztatás
érdekében október 3-án este 18:00 órakor fog sor kerülni erre a fórumra. Ebben a levélben
tájékoztattuk arról is a közösséget, hogy a fórumig még milyen feladatok megoldása vár ránk.
Ennek kapcsán szeretnék egy rövid tájékoztatást adni arról, hogy mi is történt azóta. Az abai
mentőállomás alapkőletétele megtörtént nagy örömünkre, és most örömmel mondhatom el
azt, hogy a múlt héten megtörtént a terület fizikális átadása is a kivitelező számára, tehát
fontos hír, hogy az Országos Mentőszolgálatnak sikerült a sikeres közbeszerzési eljárás után
megkötnie a szerződést is a kivitelezővel. A kivitelező átvette a területet és a következő
napokban, szeptember végén, október elején az ígérete szerint el is fogják kezdeni a
kivitelezési munkát. A lényeg az, hogy napban van meghatározva a munka befejezési
határideje, ez azt jelenti, hogy jövő év tavaszán állnia kell a mentőállomásnak, ill. a
használatba vételi engedélyt is meg kell szerezni. Tájékoztattuk arról is a közösséget, hogy
elindítottuk a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ használatba vételi eljárását, ez
folyamatban van. A járási hivatal segítségét kértük, hogy minél gyorsabban tudjunk haladni.
Van még feladat, amit meg kell oldanunk, de minden esélyünk és reményünk meg van arra,
hogy végre eljutunk oda, hogy a kistérségi járóbeteg szakellátó központ megnyílhat. Nagyon
fontos és jó hír, hogy ha megvan a használatba vételi engedélyünk, akkor a központi orvosi
ügyelet is át tud költözni az épületbe, ezzel nem csak a körülmények javulnak, hanem azonnal
finanszírozási oldalról is sokkal kedvezőbbé fog válni az önkormányzatok számára a központi
orvosi ügyelet biztosítása. A belterületi utak ideiglenes helyreállítását is elkezdtük, ennek az
első üteme már megtörtént. Szombaton fogjuk folytatni, és minden utcát járhatóvá fogunk
tenni még az ősz folyamán. Többször beszéltünk arról is, hogy a start munkaprogramnak
köszönhetően nagyon sok fontos program indult el a településünkön. Most ismét jó hírt
kaptunk, volt egy pályázatunk a mintaprogram kapcsán a belterületi utak karbantartására,
amely szintén sikeres volt, így október 1-jével 11 fő kezdheti meg ebben a programban a
munkát, emellett 51 tonna kőzúzalék vásárlásához is fedezetet fog ez a program biztosítani.
Az embereket október 1-jétől december 31-ig tudjuk foglalkoztatni, ez azt jelenti, hogy a már
rendbe hozott útjainknál a vízlefolyásokat biztosítjuk, ahol egy kicsit kikátyúsodott, tudjuk
javítani, az árokrendszert javítani tudjuk, tehát én úgy gondolom, hogy a végleges megoldás
előtt jelentős javulást tudunk e munkák által elérni. Természetesen október 3-án konkrét
javaslatot fogunk arra tenni, hogy hogyan, milyen módon tudjuk az útjainkat leaszfaltozni.
Szeptember 5-7. között rendeztük meg az Aba Napokat. Három fontos momentum köré
szerveztük az idei ünnepet. Egyrészt ünnepeltük a Sárvíz Művészeti Alapiskola fennállásának
20 éves évfordulóját, ugyanígy Aba Város Fúvószenekara fennállásának 20 éves évfordulóját,
és itt voltak a testvértelepülési delegációink is, akikkel közösen is megünnepeltük a várossá
válásunk első éves évfordulóját. Hiszem és bízom benne, hogy mindenki, aki ott volt,
lélekben gazdagodott, nagyon szép 3 napot tölthettünk együtt, sikerült Aba hírnevét ismét
öregbíteni. Valamennyiünk nevében szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik a
háttérben nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy ez a szép ünnep létre jöhessen. Nagyon
sokan voltak, nagyon sokat dolgoztak, és köszönöm az egész közösség nevében, hogy ezt
elősegítették. Az Idősek Otthona átvételéről volt már szó, illetve a szociális területen történő
átalakításokról is. A legfontosabb az, hogy zökkenőmentesen történt minden, és úgy
gondolom, hogy nagyon jó hírekről tudunk beszámolni minden területen, sőt ahogy jeleztem,
most már a továbblépés lehetőségeiről kell majd gondolkoznunk. A legfontosabb az, hogy
ilyen horderejű feladatokat, ilyen zökkenőmentesen végre tudtunk hajtani. Itt szintén
köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik ebben segítették az önkormányzatunkat. Az
óvoda épületének energia hatékonysági felújítása befejeződött. Bízom benne, hogy a szülők,
dolgozók nagy megelégedésére komfortosabb lett az óvodánk, a napelemek felállítása is jól
érzékelhető mind az iskolánál, mind az óvodánál napok kérdése és meg fog történni.
Osztályvezető úr jelezte, hogy ez a polgármesteri hivatalnál kevésbé látványos, ez alatt azt
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kell érteni, hogy a régi műhelycsarnok tetejére kerültek fel a napelemek, tehát ezért kevésbé
látványos, mert nem látszik, de már ott vannak. Ez azt fogja jelenteni, hogy a három
intézményünk esetében gyakorlatilag 0 forint lesz a villamos energia költségünk. Ez jó hír a
járási hivatal tekintetében is. A térfigyelő kamerák felszerelése is folyamatban van, a
kivitelezőnek meg van a szerződése az E.ON-nal, és az ígéretük szerint az elkövetkezendő
napokban megtörténik a térfigyelő kamerák felszerelése is az oszlopokra. A Hazatalálás
mintaprogram kapcsán már jeleztük, nagy örömünkre a fiatalok is nagyon sokat segítettek a
nyár folyamán, Becse Ildikó is beszélt erről. Nagyon komoly anyagot sikerült összegyűjteniük
az alatt a néhány hét alatt, amíg dolgoztak. Ennek a munkának reményeink szerint nagyon
komoly folytatása lesz Géczy Gábor és Hintalan László segítségével, bíztatni szeretnék
mindenkit, hogy a tegnap kezdődött Abai Esték előadás sorozatára is jöjjenek el minél többen.
Nagyon fontos előadások lesznek, és ezek az előadások jól készítik fel a közösséget azon
programok megvalósítására, amelyekről a mai napon is szó volt. A Fehérvári út még hátralévő
szakaszaira vonatkozó kerékpárút pályázatunknál további fejlemény történt. A hiánypótlásnak
eleget tettünk, tehát gyakorlatilag a pályázatunk formailag teljes mértékben be van fogadva, a
tartalmi elbírálása folyik jelenleg. A Nemzeti Vágtán elért eredményekről volt már szó,
jeleztük továbbá, hogy műfüves pályát szeretnénk építeni Bodakajtoron, jó hír, hogy sikerült
elérni az MLSZ-nél, hogy bekerüljön a bodakajtori pálya megépítése az ez évi pályaépítési
programba, a kivitelező már építi a pályát. Ott is szűk határidők vannak, tehát a terület
átadását követő 30 napon belül meg kell építeni, így októberben várható a pálya átadása.
Ígéretünk szerint Belsőbárándon játszóteret szeretnénk kialakítani a település központjában,
ezt ma már egyértelműen látszik, hogy nem fogjuk tudni megvalósítani, mivel egy 42 millió
forintos bérleti díjbevételünk csúszik. Tehát a tervezett határidőre nem érkezett meg, ezért
úgy gondolom, hogy csak azért, mert most választások jönnek, nem érdemes kapkodni. A
szándékunk komolyságát kifejezendő, azt szeretném kérni a képviselő-testülettől, kötelezzük
el magunkat a mai testületi ülésen, hogy tavaszra előkészítjük Belsőbárándnak a fejlesztési
tervét, amelyben a labdarúgó pálya felújítása, játszótér kialakítása, és a közösségi ház
felújítása szerepel. Reményeim szerint olyan pozitív fejlemények várhatók az
önkormányzatunk életében, amelyek az ehhez szükséges forrásokat is biztosítják. Aki ezzel
egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
117/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014-2015. év telén
elkészítteti Aba-Belsőbáránd településrészen a labdarúgó pálya felújításához, a játszótér
kialakításához és közösségi ház felújításához szükséges terveket, elősegítve azt, hogy 2015.
év tavaszán megvalósulhassanak a fejlesztések Aba-Belsőbáránd településrészen.
Felelős:
Kossa Lajos polgármester
Határidő:
2015. február 28.
Kossa Lajos polgármester:
Azt nem tudom garantálni, hogy rendkívüli ülésünk nem lesz még, mivel tényleg érzékelhető
az, hogy nap mint nap történnek fejlemények a közösségünk, önkormányzatunk életében,
amelyre a képviselő-testületnek időnként nagyon gyorsan kell reagálnia, az viszont biztos,
hogy az utolsó rendes testületi ülésünk volt ebben a választási ciklusban, amikor így együtt
ülhettünk ennél az asztalnál. Október 3-án fogunk találkozni még a város közösségével, ahogy
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a meghívóban is jeleztük, értékelni szeretnénk az Abai Társadalmi Szerződés 10 évét, és
természetesen a 2010. őszén indult önkormányzati választási ciklus 4 évét is, és azon
terveknek a megvalósítási lehetőségeit is, amelyeknek az alapjait ez a képviselő-testület
letette. Bízom abban, hogy ez is egy olyan összejövetel lesz, ahol fontos gondolatok
születnek, és ami a legfontosabb, ismét tudjuk erősíteni az összefogás érzését a közösségben.
Annál is inkább fontos ez, mert jól érzékelhető, hogy nem akármilyen utat tettünk meg ebben
a 10 évben, ill. ebben a 4 évben, és nem akármilyen évek állnak Aba előtt, amelyhez
bölcsesség, higgadtság és jó érzés kell az eddigiekhez hasonlóan. Képviselőtársaimnak
megköszönöm, hogy együtt dolgozhattunk ebben a 4 évben, megköszönöm Aba, Belsőbáránd
és Bodakajtor polgárainak, hogy 2010. őszén, október 3-án lehetővé tették számunkra, hogy
így heten a jegyző úr segítségével dolgozhassunk együtt. A komplex értékelést engedjék meg
képviselőtársaim, hogy majd a városi fórumon tegyem meg. Annyit azért el szeretnék
mondani, hogy élmény volt önökkel dolgozni. Annál is inkább, mert az eredmények nagyon
komolyak, amelyeket sikerült elérnünk ebben a 4 évben, és mi, akik ott ültünk minden nap az
asztalnál, amikor kellett, tudjuk azt, hogy ezek az eredmények nem önmaguktól jöttek.
Sokszor nagyon komoly, nehéz helyzeteket kellett megoldanunk, nehéz helyzetekben kellett
bölcsen döntenünk. Köszönöm azt, hogy ezekben a helyzetekben mindig bölcsen és
egyetértően tudtunk dönteni, és köszönöm azt is, hogy Aba közössége 2011. június 21-én egy
sorsfordító falugyűlésen segített bennünket abban, hogy ezeket a döntéseket valóban nyugodt
szívvel és nyugodt lelkiismerettel tudjuk meghozni. Szinte vesztett helyzetből sikerült
felállnunk ebben a választási ciklusban, és így elérni komoly eredményeket, és ezért is tartom
nagyon fontosnak azt, hogy kiemeljem a képviselő-testület szerepét ezen döntésekben. Örülök
annak, hogy képviselőtársaim úgy látják, érdemes folytatni ezt a munkát, és folytatni is
szeretnék a következő ciklusban is. Mindazoknak, akik így döntöttek, sok sikert kívánok a
választásokon, bízom abban, hogy Aba polgárai is értékelni fogják azt a munkát, amit itt
elvégeztünk. Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester úrnak pedig szeretném megköszöni, nem csak
az elmúlt 4 évet, hanem azokat az éveket, amelyekben alpolgármesterként segítette a
képviselő-testület és a jómagam munkáját. Volt már erről szó, nagyon nehéz helyzetben
vállalta el az alpolgármesterséget, amikor a képviselő-testület a javaslatomra megbízta őt, ez
talán a közösség legnehezebb évében, 2008-ban történt meg. Két olyan fontos területe volt az
ő munkájának, amely nagyon nehéz időszakban nélkülözhetetlen volt, az egyik a 2008-as
évben a szennyvízberuházás területén végzett tevékenység, a másik pedig a kistérségi
járóbetegellátó központ szervezésében kifejtett segítség. Mivel az élete visszakanyarodott
Budapestre, az alpolgármesteri tevékenységet ebben az évben már társadalmi megbízatásban
látta el, és most úgy döntött, hogy a közéleti tevékenységét lezárja. Kívánom, hogy azok a
sikerek, amelyeket az önkormányzati munkában közösen elértünk, adjanak erőt az élete
további részében is.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Nem maradt más hátra, odakanyarodnék vissza, ahol a járási hivatal vezetője befejezte a
köszöntőjét. Én sem kívánhatok mást, mint hogy október 12-e után ugyanitt folytathassuk,
ugyanebben a körben. Ehhez nem kell más, mint az abai választók támogatása. Bízzunk
benne, hogy október 3-án be tudjuk bizonyítani, hogy akik pályáznak ebből a testületből arra,
hogy folytathassák a közéleti tevékenységet, valóban érdemesek az abai közösség
megbecsülésére, tiszteletére. Bízzunk benne, hogy folytathatjuk a megkezdett munkát, annál
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is inkább, mert a mai napirendekből is látszik, hogy nem fejeztünk be ma semmit, minden
mozgásban van, és nagyon komoly feladatok várnak az októbert 12.-ei választást követően
felálló képviselő-testületre is. Az ülést bezárom, és kérem a képviselőtársaimat, hogy
kérelmek elbírálása miatt rendeljünk el zárt ülést. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
118/2014. (IX. 24.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állásfoglalást érintő személyi ügyek
tárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el.

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

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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