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1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének
ismertetése

Kossa Lajos polgármester:
Felkérem Penczu Attilát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
megjelentekkel és a Sárvíz TV-n keresztül Aba közösségével az önkormányzati
választás eredményét.
Penczu Attila, a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Tisztelettel köszöntöm a Helyi Választási Bizottság és magam nevében a 2014. október
12-én megtartott helyi önkormányzati választáson ismét bizalmat kapott polgármester
urat, és az újonnan megválasztott képviselő-testületet. Nyugodt kampányidőszakon
vagyunk túl, a Helyi Választási Bizottsághoz kifogás, fellebbezés, jogsértésről való
bejelentés nem érkezett a választás kitűzése és az eredmény megállapítás közötti
időtartamban. A választás napján rendkívüli esemény nem befolyásolta a szavazást.
Aba településen, a választásra jogosult, névjegyzékben szereplő választópolgárok
száma 3626 fő volt, ebből 1084 fő jelent meg a szavazóhelyiségekben, a megjelenés
29,90%-os volt. A polgármester megválasztása során az összes leadott 1069 érvényes
szavazatból 325 szavazatot kapott Gottlóz Tibor független jelölt, amely a szavazatok
30,40%-ának felel meg, 744 szavazatot kapott Kossa Lajos független jelölt, amely a
szavazatok 69,60%-ának felel meg. A megválasztott polgármester Kossa Lajos.
Az egyéni listás képviselőválasztás során Mercsek György a FIDESZ-KDNP jelöltje 405,
Fábián Judit független jelölt 529, Kasó László független jelölt 667, Varga István
Andrásné független jelölt 568, dr. Mikula Lajos független jelölt 546, Pukliné Tündik
Tünde független jelölt 520, Gottlóz Tibor független jelölt 438, Bor József Dezső
független jelölt 624 érvényes szavazatot kapott.
A megválasztott képviselők: Fábián Judit, Kasó László, Varga István Andrásné, dr.
Mikula Lajos, Pukliné Tündik Tünde és Bor József Dezső.
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a választás eredménye jogerőre emelkedett 2014.
október 15. napján. A polgármesternek és a képviselőknek a megbízóleveleket a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. §-a alapján a választás
eredményének jogerőssé válását követő harmadik napon belül, 2014. október 14-én
átadtam. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! Az elkövetkezendő öt év
munkájához kitartást, akaratot, bölcsességet kívánok.
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2. A képviselők eskütétele
Kossa Lajos polgármester:
A képviselők eskütétele következik. Megkérem Penczu Attilát, a Helyi Választási
Bizottság elnökét, hogy ez eskü szövegét olvassa elő, kérem, álljunk fel. Mielőtt
képviselőtársaim letennék az esküt, kérem, hallgassuk meg Aba Himnuszát.
(Aba Himnuszának meghallgatása.)
Penczu Attila, a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Megkérem a képviselő-testület tagjait mondják utánam az eskü szövegét:
Én ….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom.
Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Aba fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten
engem úgy segéljen!
A képviselők, Bor József Dezső, Fábián Judit, Kasó László, dr. Mikula Lajos, Pukliné
Tündik Tünde és Varga István Andrásné az esküt letették.

3. A polgármester eskütétele

Penczu Attila, a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Felkérem Kossa Lajos polgármester urat az eskütételre:
Én Kossa Lajos becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Aba fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!
Kossa Lajos polgármester az esküt letette.

4. A polgármesteri program ismertetése
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégek, kedves abaiak, belsőbárándiak és
bodakajtoriak! Immár hetedik alkalommal állhatok meg a választók bizalmából itt
ennél az asztalnál, hogy az első szó ismét a köszöneté legyen. Legelőször is szeretném
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megköszönni a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak,
jegyző úrnak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak a választás során nyújtott
tevékenységüket. Örülök annak, hogy Abán ismét nyugodt és problémamentes
választáson vehettünk részt. A második köszönet azoké a polgároké, választóké, akik
ismét bizalmukról biztosították jómagamat és azt a csapatot, akik Aba fejlődéséért
szeretnénk dolgozni az elkövetkező években is. A választások előtt szövetséget
ajánlottunk ismét a közösség számára, egy olyan szövetséget, amely megítélésünk
szerint Aba fejlődését fogja szolgálni, és amely komoly alapokon nyugszik, s ehhez
kértük a választók felhatalmazását. Az a program, amely valamennyi családhoz eljutott,
pontosan tartalmazza, hogy honnan hová szeretnénk eljutni az elkövetkezendő öt
évben, és azt is, hogy ezt milyen fejlesztésekkel, milyen munka árán szeretnénk elérni.
Ez az a program, amelyért mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő időszakban,
hogy valósággá váljon az abaiak, belsőbárándiak és bodakajtoriak számára. Meg kell
köszönnöm azon képviselőtársimnak is a segítségét, munkáját, akik ennek a
programnak az alapjait az elmúlt négy éves választási ciklusban tették le. Köszönöm
azoknak is, akik itt ülnek most ennél az asztalnál, és azoknak is, akik már nem
folytatják velünk a munkát, de bízunk abban, hogy továbbra is támogatni fogják a
képviselő-testület munkáját.
Az elmúlt négy évben történelmi tettet hajtott végre Aba Képviselő-testülete a
közösség hathatós támogatásával, bölcs, nyugodt, higgadt döntésekkel sikerült
beteljesítenünk közösségünk egyik nagy álmát, Aba 2013. július 15-ével városi címet
kapott. Ez a cím kötelez bennünket és a következő öt év nem fog másról szólni, mint a
város építéséről. Bízom abban, hogy a programban leírtak nagy része teljessé fog válni,
meg fog valósulni. Ehhez az első alapkövet letettük azzal a szövetséggel, amelyet a
választások során kötöttünk a közösséggel. Mindenkit arra kérek, hogy ez a szövetség
ne csak a választások napjára szóljon, hanem az elkövetkezendő öt év minden napján
érzékelhető legyen. Mivel egy megkezdett munkának a közepén tartunk, néhány évvel
ezelőtti gondolatokból szeretnék átadni néhányat bátorításul és erősítőül
képviselőtársaim és a közösség számára. Annál is inkább, mivel az elmúlt években
megtanultuk, megtapasztaltuk, hogy vannak könnyebb és nehezebb pillanatai egy
közösség életének, de a legnehezebb pillanatokból is van kiút, ha tiszteljük egymást, ha
össze tudunk fogni és látjuk magunk előtt a közösen kitűzött célokat. 2009-ben
született meg a Kék Óceán gondolata Abán, akkor egy nagyon nehéz pillanatban
nyújtottam át ezt képviselőtársaim számára annak érdekében, hogy lássuk, honnan
hová jutottunk el, és mi felé tartunk akkor, ha következetesen kitartunk a céljaink
mellett. E Kék Óceán Programnak a bevezetőjéből szeretnék néhány gondolatot
útravalóul átadni, mivel úgy gondolom, hogy a 2014/2019-es ciklusra felvázolt
programokban igazi Kék Óceánok rejlenek, olyan fejlesztések, olyan innovációk,
melyek Aba, Belsőbáránd és Bodakajtor közösségének az életét gyökeresen meg fogják
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változtatni, reményeink szerint pozitív módon. Hogy is hangzottak ezek a gondolatok
2009. január 14-én? „A hit, a tudás és az összefogás az alapja az abai útnak, amelyen
2002-ben indultunk el. Közös szellemi utazásba vágtunk, mely a barátságról, lojalitásról
és az egymásban való hitről szól. Egy olyan utazásba, amely gazdagabbá teszi életünket,
szebbé világunkat, és elvezet a Kék Óceánok megteremtéséhez. Könnyű utazás nem
létezik, ahogy olyan barátság sem, amely csupa vidám együtt töltött pillanatból állna.
Utunk nem könnyű, de megéri végigmenni rajta. Eredményeink minőségének javításához
az szükséges, hogy megvizsgáljuk mit tettünk, ami pozitív fordulatot hozott életünkben,
és megértsük, miként tudnánk azt a dolgot szisztematikusan megismételni. Ezek az okos
stratégiai lépések és az igazán jelentős kulcsfontosságú stratégiai lépés vezet el a Kék
Óceánok megteremtéséhez. A Kék Óceán Stratégia arra ösztönöz bennünket, hogy
törjünk ki a véres versengés vörös óceánjából úgy, hogy a versenytől még érintetlen
térségeket teremtsünk. A Kék Óceán Stratégia által olyan szigetekre bukkantunk és
bukkanhatunk, ahol még nincs senki, ahol még kék az óceán. A Kék Óceán sarokköve az
értékinnováció.”
Aba 2019-ig szóló, a választók által jóváhagyott programja tele van értékinnovációkkal.
E nagyszerű teremtő folyamatra szeretnék kérni mindenkit. Ehhez a munkához,
nagyszabású feladathoz keretet fog biztosítani a Mátyás Király Emlék7év, és ennek
keretében szeretnénk, ha meg tudná kötni a közösség az Új Abai Társadalmi
Szerződést. Az Abai Társadalmi Szerződés 2015. március 14-én fog lejárni, letelt a 10
év. Az elmúlt 10 év összegzését megtettük, ezen tapasztalatok birtokában
nekilendülhetünk az Új Abai Társadalmi Szerződés megfogalmazásához, amely ismét
10 évre fog szólni, és amelynek megvalósításához segítséget fog nyújtani az Abai
Magisztrátus és az Abai Utcaközösségek megerősítése. Ebben szeretnénk kérni
mindenkinek a segítségét, szeretnénk, ha ez által Aba, Belsőbáránd és Bodakajtor
valamennyi családja részese lehetne e nagyszerű teremtő folyamatnak, e nagyszerű
lehetőségeknek, amelyek előtt közösségünk áll. Képviselőtársaim számára még egy
útravalót szeretnék átadni a következő öt évre. Ez sem lesz újdonság azok számára,
akikkel 2010-ben ugyanitt ültünk ennél az asztalnál, de természetesen most két új
képviselőtársunknak is szeretném útravalóul ezeket a gondolatokat átadni. A Szellem
12 törvényét adtam ajándékba képviselőtársaim számára az alábbi gondolatok
kíséretében. „A Szellem Törvényei megtalálhatók szívünkben, valamint minden vallás,
kultúra és morális rendszer szívében. Keresztül tudnak vezetni bennünket életünk gázlói
és zátonyai között, ahogy a csillagok és az iránytű vezérelte útjukon a régmúlt
tengerészeit. A vallási könyvek és tanítások érintik is ezeket a nagy igazságokat, ezeket az
egyszerű és erőteljes alapelveket, a belső béke megtalálásához egy bonyolult világban.
Akik követik ezeket a törvényeket, virágoznak és beteljesülést találnak. Akik megtagadják
őket, vagy ellenállnak nekik, olyan következményekkel szembesülnek, amelyek tanítják
őket ébredésük útján. Célunk, hogy megérintsünk annyi életet, ahányat csak lehet egy
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jobb világ reményének üzenetével.” E jobb világ reményének az üzenetét szeretnénk
elküldeni a mai este folyamán valamennyi családhoz, akik itt élnek, bízva abban, hogy
közösen valóban egy jobb világot tudunk teremteni és a Szellem Törvényeinek
betartásával meg tudjuk teremteni lelkünknek azt a békéjét, amely elengedhetetlenül
szükséges a nagy feladatok véghezviteléhez.
Ma délután kaptuk Szabó Zoltánné Törő Marika néni jókívánságait, melyet szeretnék
tolmácsolni képviselőtársaim számára: „Tisztelt Képviselő-testületi tagok! Tisztelt
Polgármester Úr! Megválasztásuk alkalmából szeretettel köszöntöm Önöket,
munkájukhoz kívánok kellő megfontoltságot, alázatot, szerénységet és jó egészséget!”
A magam nevében egy olyan gondolattal szeretnék jó együttgondolkodást, jó
együttműködést, igazi csapatmunkát kívánni valamennyiünknek, amelyet egy
ismerősömtől kaptam, de szeretném továbbítani képviselőtársaim és a közösség
számára: „Légy hű magadhoz mindenek felett!” Ez a legfontosabb, amelyre az
elkövetkezendő öt évben szüksége lesz Aba, Belsőbáránd és Bodakajtor közösségének,
Aba Képviselő-testületének.
A közösség egy idős tagja üdvözletét már átadtam, befejezésül a közösség egy igen
fiatal tagjának ajándékát, fontos üzenetét szeretném átadni a képviselő-testület
számára. Látható az asztalon egy sárkányfej, amelynek meg van a maga gyakorlatias
története. A polgármesteri hivatal bejáratánál lévő vízelvezető csatorna csak félig
készült el sok évvel ezelőtt, így szükségessé vált az esővíz elvezetése, hogy az ne
rongálja az épület alapját. Fehér Csabát kértem meg arra, hogy ez ne egy egyszerű
vízelvezető legyen, hanem próbáljunk meg az épület stílusához, jellegéhez egy
szimbolikus ajándékot készíteni, amely a vízelvezetés mellett szimbolikusan fogja a
következő öt évet is köszönteni. Fehér Csaba nehezen tudott ezzel a gondolattal mit
kezdeni, míg nem hatodik osztályos kisfia, Fehér Illés megtalálta a szükséges
gondolatokat és most ezt szeretné Fehér Csaba közvetíteni a képviselő-testület
számára.
Fehér Csaba ötvös, aranyműves:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Való igaz, néha adnak olyan feladatot az embernek,
amellyel nem tud mit kezdeni elsőre. Ilyenkor kihez fordulhatnánk, mint a
gyermekünkhöz, akinek a gondolatai tiszták és a helyén vannak, s tolmácsoltam neki
polgármester úr kérését. Itt állok, és nem tudok mit kezdeni ezzel a kéréssel.
Valamiféle sárkányfej, amely a vizet elvezeti, de nem tudtam, hogy hogyan fogjak hozzá.
Illés fiam rám néz és szinte gondolkodás nélkül azt mondja, hogy ez a napnál is
világosabb. Két sárkány lesz, az egyik nyakában lógjon egy lakat, a másik nyakában
lógjon egy kulcs. Kérdeztem tőle, hogy miért? Te még mindig nem érted apuci? A lakat
és a kulcs jelentse az abai embereknek azt, hogy itt minden lehetőség nyitva áll előttük.
A kulcs az akarat, a lakat pedig a város nyújtotta lehetőség. Ha van az emberek kezében
akarat, a várostól pedig lehetőséget kapnak, a kulccsal ki tudják nyitni a lakatot, tehát
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az akarattal lehetőség is párosul. Ahogy a sárkány repül, úgy repüljenek az abai
gondolatok az ég felé, a sárkány lakhelye felé. Ezt olyan szépen megfogalmazta, olyan
egyszerű gyermeki szavakkal, hogy tovább érlelődött bennem ez a gondolat és ennek
hatására kicsit képszerűbben láttam, hogy mit is szeretnék készíteni. Ez a sárkányfej
lett az, amely végül is párban lenne a hivatal bejárati lépcsőjének két oldalán. Az
egyiken lenne egy lakat, a másikon egy kulcs. Ha igazán törekszik az ember és
lehetőséget is kap, akkor ebben az épületben szimbolikusan minden lehetősége meg
van arra, hogy boldoguljon. Nemcsak az egyes embereknek, hanem a közösségnek
egyaránt. Innentől már magától jöttek a gondolatok, a sárkány égi lény, tüzet fúj és ez
esetben vizet is fúj. Ott van a levegő, a tűz, a víz, de hiányzik a negyedik őselem, ez
pedig a föld. Egy korábbi Aba Napok alkalmával polgármester úr azt kérte tőlem, hogy
azt az Aba Napokat szánjuk azoknak a nagyjainknak a tiszteletére, akik már nem
ünnepelhetnek velünk.
Nagyon tiszteltem Bor Lajos szerény, de mégis mindannyiunk életében ott rejlő fontos
munkásságát. Ha Bor Lajos a nevéből eredően is a bor „művelését” tartotta
életcéljának, akkor én kimennék a szőlőbe, egy marék földet beletennék egy pici
medálba, és az egyik sárkány nyakába észrevétlenül
-jelzésértékűenelhelyeznénk, ott lenne a negyedik őselem, a föld. Abból a földből, ahol a közösség által
szeretett tagja a szellem italát készítette. Itt van két sárkány, amelyek a négy őselemet
mutatják nekünk. Mi lesz ebből a négy őselemből? Ha valaki belép a hivatal épületébe
és feltekint, lát két nagyon jelentőségteljes, karakteres formát, de nem önmagában,
hanem egy háromszög két alsó csúcsaként. A háromszög megkoronázása az a korona
lenne, amely Aba címerét díszíti. Tehát a négy őselem, ha lehetőséget kap, megalkotja
az ötödik elemet, a szellemi minőséget, amely már most is ott van a hivatal épületén.
Hogy stílusában ne üssön el, olyan anyagból gondoltam elkészíteni a sárkányt, mint az
abai címer, de ebben nem lenne tűzzománc. A rézdomborítás és a korona egy ötös
egység, a négy őselem és a szellemiség, valamint egy háromszög alakú hármasság,
amelyről úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy milyen fontos jelentősége van. Ezt
kapná az épület, ha ez megvalósulna. Miközben készítettem, sokszor eszembe jutott
Szentendre, nagyon szeretem azt a várost. Amikor Szentendére gondolok, egy kép
ugrik be legelőször. Ahogy megyünk Budapest felől Szentendrére, jobb kéz felől van
egy szoborpark. Nem értettem, hogy mit keres ott egy focipálya nagyságú területen egy
csomó érdekes, formabontó, vitára alkalmat adó szobor. Megkérdeztem egy helyi
lakost, aki azt válaszolta, hogy van a városban egy szobrászművész, ezek az ő munkái, a
város ide gyűjtötte össze őket. De nemcsak Szentendre gondolkozik hasonlóan. Itt van
pl. Bodajk, ahol a kimerült kőbányában egy helyi kőfaragó művész a még alkalmas
sziklákból szobrokat készített. Amikor az ember keresztülutazik egy olyan városon,
ahol egyre több köztéri szobor, kicsi is, nagy is előfordul, lassan-lassan azonosítja a
várost, vagy a falut ezzel a szoborparkkal. Ha sikerül megvalósítani ezt a két sárkányt,
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amely nem csak két vízköpő, hanem felfogható egy három elemből álló kis
szoborcsoportnak, az egy pluszt tud adni azoknak az embereknek, akik csak ritkán
járnak Abára. Amikor Abára megyünk, mindig valami épül. Pl. kerékpárút mellett azok
a szép fák nem azért vannak ott, mert kellenek, hanem mert szépek. Bementem a
hivatalba, nem is tudtam elsőre megfigyelni, de amikor újra ránéztem, láttam azt a
hatalmas sárkányfejet meg a város címerét, nem azért, mert kell, hanem azért, mert
szép. Szerintem eljuthat a közösség egy olyan állapotba, amikor olyan dolgok kezdenek
fontossá válni a közösség számára, amelyek azon túl, hogy funkcionálisan működnek,
szépek is. Persze ennek a jelentését elsőre nem biztos, hogy mindenki érteni fogja, a
lakatot, meg a kulcsot, de ha valaki eljut oda, hogy megkérdezi az egyik abai lakost,
hogy miért van az ott, akkor valami olyan többletet kaphat, olyan többlettel mehet
haza, hogy valami van Abán, amit nehéz szavakba önteni, de az egész településen látom
ennek a nyomait. Ha elkészülnek ezek a sárkányok, még egy ilyen kis többlettel tud a
városunk szolgálni az itt keresztülutazóknak, vagy az itt ügyet intézőknek. Köszönöm.
Kossa Lajos polgármester:
Ehhez nem tudok többet hozzátenni, mint hogy legyen Aba Magyarország egyik
legszeretetreméltóbb és polgáraihoz leginkább jóságos, hagyományokra építő, a
kultúrát továbbvivő, Európa figyelmére is méltó, intelligens, bölcs kisváros. Kívánom,
hogy legyen erőnk ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk valósítani.
Varga Gábornak szövetséget ajánlottunk, mint országgyűlési képviselőnek a város első
fórumán, s úgy ítélem meg, hogy a választók ezt a szövetségkötést jóváhagyták,
egyetértettek vele. Örülök annak, hogy alakuló ülésünkön is köszönthetjük
országgyűlési képviselőnket. Megkérem, pár szóval bocsássa útra az új képviselőtestületet.
Varga Gábor országgyűlési képviselő:
Tisztelt polgármester úr, elnök úr, képviselők és jegyző úr! Tisztelt meghívottak!
Szeretettel köszöntöm Önöket és a Tisztelt abaiakat az éteren keresztül is. Nagy élmény
mindig ide eljönni, mert az ember nem csak a test táplálékát kapja meg, hanem
szellemileg is tud mindig újat kapni, és lelkileg is fejlődni. Szeretném az abaiak
bölcsességét dicsérni, hiszen a képviselő-testületben nemcsak a nemek arányát tudták
helyesen meghatározni, hanem igen csinos hölgyeket is választottak. Tisztelettel
gratulálok a hölgyeknek, hiszen nagyon fontos az, hogy a politika ne csak a férfiak
harcos küzdőtere legyen, hanem a másik nem is képviseltesse magát. Ha már a lakatról
és a kulcsról tartottunk egy filozófiai elmélkedést, azt gondolom, ez tökéletesen illik
ebbe a sorba. Polgármester urat hetedszerre választották meg, amely önmagában
tiszteletre méltó és engedje meg, hogy ehhez külön gratuláljak. A térségemben talán
nincs is olyan polgármester, akit hetedszerre választottak meg. Ez egy olyan bizalom a
választók részéről, amely utólag nem csak magyarázza azt a munkát, amit elvégzett,
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hanem előrevetíti azt, hogy polgármester úrtól az abaiak mindig várnak valamit. Az
elkövetkezendő öt évben olyan fontos átalakuláson megy át a magyar
önkormányzatiság, az önkormányzati filozófia, amikor is intézményfenntartó
önkormányzatból szép lassan át kell váltanunk egy vállalkozóbb szellemű
önkormányzattá, amelyről azt gondolom, hogy az abai képviselő-testület és az abai
polgármester nagyon régóta beszél. Nem tudom, hogy mennyire tudatos ez a
kommunikáció, lehet, hogy ez egy ösztönös megérzése volt az idők változásának, de azt
gondolom, hogy ezek a szerződések mind előrevetítették azt, ami 2014-2019. között
önöket és Magyarországot is meg fogja határozni. Az Európa Uniós támogatások nagy
része a kis- és közepes vállalkozások, valamint az önkormányzatok azon részéhez fog
vándorolni, akik vállalkozók, munkahelyeket teremtenek és a közösségnek nemcsak
szavakban, hanem tettekben is hasznos tagjaivá válhatnak az elkövetkezendő
időszakban. A legfontosabb időszak következik a magyarság történetében.
Miniszterelnök úr elmondása szerint soha nem látott pénzek jönnek az elkövetkezendő
időszakban Magyarországra. Valószínűsíthető, hogy az elkövetkezendő hét éves ciklus
teremtheti meg annak a gazdaságilag fejlett országnak az alapját, amelyet mi mindig
szerettünk volna az elmúlt időszakban a rendszerváltás után létrehozni. Ennek kis
sejtje lesz az abai program is, hiszen az a gazdaságfejlesztő program, amelyet
polgármester úr idézett, illetve kis elemeiben próbált elénk tárni, az mindenképpen
Dél-Fejér megye gazdasági fejlesztésének egy nagyon fontos alapja lesz. Polgármester
úr szavait, amelyben próbál egy kicsit az imaginárius szférák felé mozdulni, kevesen
értik, és sokkal inkább szeretnék a programjában azokat a racionálisabb pontokat
megjelenítve látni, amelyekben km-ben leaszfaltozott utakról, megépített járdákról, új
közösségi terekről, megújuló intézményrendszerről beszélnek. Egyik sem zárja ki a
másikat. Az a gazdaságfejlesztési program, amelyet én már láttam, és amelyet teljes
szívvel tudok támogatni, az megteremti annak az alapját, hogy minden más egyéb, a
szellemi szférához tartozó dolog is megvalósulhasson Abán. Vissza szeretnék
kanyarodni oda, ha én és a Magyar Kormány
- ha elfogadjáklenne a lakat, az
abaiak akarata, kreativitása, szorgalma és önbecsülése pedig lenne a kulcs, akkor fel
tudom ajánlani azt, amit polgármester úr is megfogalmazott: 2014. a honnan, 2019. a
hová, a felajánlásom pedig az, hogy minden segítséget meg fogok adni, egyrészt Aba,
másrészt pedig a térség számára. Mindenkinek gratulálok, a képviselőknek jó munkát
kívánok, polgármester úrnak jó egészséget és jó közös munkát, jó közös
együttgondolkodást a képviselő-testülettel, Magyarország kormányával és velem.
5. A polgármester illetményének meghatározása
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelettel köszöntöm polgármester urat és az újonnan megválasztott képviselőtestület tagjait! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
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törvény rendelkezik a polgármester illetményének meghatározásáról. Az új
szabályozás 2014. október 12-től hatályos, mely szerint a képviselő-testület összeg
szerint mérlegelési jogkör hiányában megállapítja a polgármester illetményét. A
törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja értelmében az 1501-10 000 fő lakosságszámú
település polgármestere esetében az illetménye a polgármesternek a helyettes
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
alapilletményének, illetménykiegészítésének és vezetői illetménypótlékának az
összességének 60%-a.
A határozati javaslat a következő:
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hivatkozással a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § -ára Kossa Lajos
polgármester illetményét 2014. október 12. napjától havi bruttó 448.700,-Ft összegben
határozza meg. A polgármester költségtérítésének összegét 2014. október 12. napjától
illetménye 15%-os összegében: 67.310,-Ft összegben határozza meg.
Kossa Lajos polgármester:
Van -e valakinek kérdés, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a jegyző úr által
előterjesztett határozati javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodással jóváhagyta a javaslatot,
és az alábbi határozatot hozta:

137/2014. (X.21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hivatkozással a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §.-ára Kossa Lajos
polgármester illetményét 2014. október 12. napjától havi bruttó 448.700,-Ft
összegben határozza meg. A polgármester költségtérítésének összegét 2014.
október 12. napjától illetménye 15%-os összegében: 67.310,-Ft összegben
határozza meg.

Kossa Lajos polgármester:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet és a közvéleményt is arról, hogy Varga
Istvánné jelezte, hogy személye tekintetében
-akit a választók a választás napján
bizalmukról biztosítottak, és ismét képviselő letta köznevelési törvény értelmében
összeférhetetlenség áll fenn. Az önkormányzati törvény szerint nem összeférhetetlen a
tisztség, viszont a köznevelési törvény szerint igen. Az önkormányzati törvény
összeférhetetlenségi eljárásra vonatkozó paragrafusa a következőképpen szól: „37. §
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(1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles
megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az
összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő
megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony
megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó
nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak
történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.” A
közalkalmazottakról szóló törvény is hasonló módon rendelkezik, ott is 30 nap áll
rendelkezésre az összeférhetetlenség megszüntetésére, tehát 2014. november 11-éig
kell az összeférhetetlenséget megszüntetni. Varga Istvánné szeretne képviselőként is
tovább dolgozni, de az óvoda élén is szeretné folytatni azt a munkát, amelyet hosszú
évek óta végez. 2014. november 11-ig meg kell találnunk azt a megoldást, amely
összhangban van a választói akarattal és az óvodavezető szándékával is. Van kevesebb
és van több energiát igénylő megoldás is, úgy gondolom, hogy Abán már sok ilyen
helyzeten túl tudtunk lendülni. Hiszek abban, hogy ez a helyzet is arra fog ösztönözni
valamennyiünket, hogy egy olyan megoldás találjunk, amely képviselőtársunk, az
óvoda és a közösség számára is elfogadható, és amely a közösség fejlődését szolgálja.
Átadom a szót jegyző úrnak, aki a következő hetek feladatiról tájékoztatja
képviselőtársaimat.
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselők! Mindenkinek átadtam a vagyonnyilatkozatok benyújtásához
szükséges dossziét. Az önkormányzati törvény előírja, hogy a megválasztást követő 30
napon belül a vagyonnyilatkozatokat kettő példányban kell kitölteni, amelyet majd a
vagyonnyilatkozat–kezelő bizottság át fog venni.
Az új önkormányzati törvény képviselőkre vonatkozó méltatlansági szabályainak egyik
része, hogy méltatlanságból megszűnik annak a képviselőnek a mandátuma, akinek az
állammal, önkormányzattal szemben köztartozása áll fenn, ezért kérelmeznie kell
minden képviselőnek a köztartozásmentes adózói nyilvántartásba való vételét. Ezt a
választást követő 30 napon belül kell megtenniük. Ehhez mellékeltem egy tájékoztatót.
Kossa Lajos polgármester:
Ugyanezen időszaknak lesz egy fontos feladata az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása, és annak a bizottsági struktúrának a kialakítása,
amely a legmegfelelőbb módon tudja majd önkormányzati céljaink megvalósítását
szolgálni. Képviselőtársaimnak van -e kérdése, bejelentése?
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Dr. Mikula Lajos képviselő:
Frissen megválasztott képviselő vagyok, és bevallom őszintén, hogy a Kék Óceán
Programban nem vagyok járatos. Ha esetleg kaphatnék belőle egy példányt, hogy el
tudjak benne mélyülni, mert úgy érzem, hogy ideológiailag még nem vagyok teljesen
felkészült. Ahogy Varga Gábor országgyűlési képviselő úr elmondta, a szellemi részéről
elég sokat beszélt polgármester úr, de van annak egy gyakorlatias része is, és ezt
szívesen megismerném. A választási kampányban kiment kampányanyag az a
választási kampányhoz kapcsolódó dokumentum, túl vagyunk egy választáson, most
már egy önkormányzati működéshez kapcsolódó dokumentumról érdemes
beszélnünk. Az, amely a választási kampányanyagban volt, úgy gondolom, hogy nem
lehet automatikusan egy önkormányzatnak a munkadokumentuma.
Lehet, hogy nem figyeltem eléggé, a köztartozásmentes adatbázisban mi a határidő?
Nagy András Botond jegyző:
30 napon belül kell kérni.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Nemleges adóigazolás nem elég?
Nagy András Botond jegyző:
Nem.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
A képviselő-testület ülésezésével kapcsolatosan van -e már valamilyen elképzelés, hogy
mikor vannak a testületi ülések?
Kossa Lajos polgármester:
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításakor fogjuk eldönteni.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Gondolom ez napra pontosan meg lesz határozva fél évre előre.
Kossa Lajos polgármester:
Eddig ez nem volt gyakorlat Abán.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Elég sok önkormányzatnak a tevékenységére a kollégáimon keresztül rálátok, és van,
ahol ezt pontosan megmondják előre, akár fél évre, egy évre is. Mindig összegyűlik
annyi, hogy egy ilyen nagy önkormányzatnál, mint amilyen Aba is, lehessen ütemezni
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ezeket a testületi üléseket, természetesen ez nem vonatkozik a rendkívüli testületi
ülésekre, amelyeket nem lehető előre látni. Én azt szeretném kérni, hogy legalább egy
negyed évre előre rögzítsük a testületi ülések időpontjait. Nagyon szeretnék ebben a
munkában tevőlegesen is részt venni minden alkalommal, de elég sok elfoglaltságom
van, amelyeket nem tudok én magam tologatni, más írja a naptáramat, nem én.
Igyekszem majd úgy igazítani, hogy minden alkalommal itt tudjak lenni.
Polgármester úr gyorsan lezárta ezt az összeférhetetlenségi ügyet. Ha megosztaná
velünk polgármester úr, hogy milyen jogi lehetőségek vannak. Olvasgattam ezt a
jogszabályt, biztosan nem voltam egészen alapos, de nem nagyon látom azokat a jogi
kiskapukat ebben a dologban, amelyek nekünk mozgásteret adnak. Lehet, hogy ez egy
közös gondolkodás miatt is érdekes lehet, mert ahogy polgármester úr szavaiból
kiderült, már zajlik egyfajta gondolkodás. Egyébként én úgy tudom, hogy jogszabály
módosítás van folyamatban, országgyűlési képviselő úr ezt lehet, hogy meg tudja
erősíteni. Lehet, hogy ez a probléma nem is probléma, 2014. november 11-éig talán el
is rendeződik.
Varga Gábor országgyűlési képviselő:
Több helyről jelezték, hogy ez probléma, valóban ez ilyenkor egy koherencia zavar.
Nem állja meg az a helyét, hogy azért, mert önkormányzati fenntartású az óvoda, annak
vezetője ki legyen zárva a közéletből. Megjegyzem, állásfoglalást kérünk a KLIK-hez
tartozó iskolavezetéssel kapcsolatban is, hiszen a törvényességi osztály vezetője
szerint ott is felmerül, hogy a törvény közalkalmazottként megengedő, viszont
vezetőként már nem. Itt is lehet, hogy lesz egy összeférhetetlenség, ez még nem 100%os, mert még mind a mai napig nem tudnak nekem erre egyértelmű választ adni.
Nyilvánvalóan a törvényhozói szándék nem kizáró, és nem abba az irányba ment el,
sokkal inkább megengedő szándékú lett volna, de mint ahogy mindenki, mi is
hibázhatunk. A szövegezésbe ez hibaként csúszott bele, semmiképpen nem az volt az
akaratunk, hogy a helyi közélet egyik legfontosabb vezetőjét bármilyen szinten
kizárjuk ebből. Erre már volt beadványunk és úgy tudom, készülünk arra, hogy
lehetőség szerint minél gyorsabban megoldjuk.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Annál is inkább, mivel az 1500 lélekszám alatti településeken saját maga főnöke is
lehet a polgármester, ha szakfeladatot lát el pl. védőnő. Ez egészen furcsa helyzetet
eredményez, hogy egyes településtípusoknál nagyon megengedő, más
településtípusoknál egészen furcsán kizáró. Azt gondolom, érdemes lenne a
megoldáskereséssel várni, mert lehet, hogy ez a probléma megoldódik magától.
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Varga Gábor országgyűlési képviselő:
Nyilván egy új rendszernél a finomhangolás mindig későbbre datálódik, de
megpróbáljuk rendbe tenni. Szándékunkban áll ezt rendbe tenni, mint ahogy más
egyéb esetben, pl. a polgármesteri fizetések egy részét is szeretnénk valamilyen szinten
rendezni a kistelepüléseknél elsődlegesen, mert ha belenézünk, az 1500-10.000 közötti
településeknél egyáltalán nem mindegy, hogy valaki 1600 fős települést vezet
intézmény nélkül vagy egy 9800 fős települést, ahol még középiskola is lehetséges. A
feladatok nem egyenlőek és nem arányosak, és ebben a törvény elég sarkosan
fogalmaz, nem lehetett tól-ig határt meghatározni, s ebben az esetben azt tudom
mondani, hogy a polgármester úrnak a fizetése is jelentősen csökkent az előző
ciklushoz képest. Ennek rendbetétele az elkövetkezendő időszak feladatai közé fog
tartozni.
Kossa Lajos polgármester:
Amikor a kevesebb energiát igénylő megoldást említettem, akkor a parlamenti
törvénymódosításra gondoltam.
A programra visszatérve: nem kívántam felsorolni mindazokat a fizikális fejlesztéseket,
elképzeléseket, amelyek tételesen fel voltak sorolva a választási anyagban. Ezt azzal az
ígérettel tettük, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, ez mintegy 40-50 milliárdos
nagyságrendű fejlesztés, amely érinti Abát és térségét. Egészen biztos, hogy ez lesz az
alapja annak a gazdasági programnak, amelyet hat hónapon belül kell a képviselőtestületnek elkészítenie, de természetesen ez csak a váza lesz, a gazdasági program egy
sokkal kiterjedtebb, a képviselő-testület véleményét kikérve, szakértők bevonásával
egy komoly gazdasági programot tudunk elkészíteni. Mire a hat hónap letelik, akkorra
az európai forrásoknak az elérhetősége és nagyságrendje is pontosabban látható lesz,
megítélésem szerint nagy biztonsággal tudunk egy olyan gazdasági programot
készíteni, amely valóban megvalósítható.
Varga Gábor országgyűlési képviselő:
Rálátásom van a körzetemben lévő 35 település gazdaságfejlesztési programjára abból
kifolyólag is, hogy ez a megyei tervezési folyamat már lezajlott. Itt az ideje az
újratervezésnek, hiszen nem ezen a gondolati síkon mozgott, -ahogy láttam- minden
polgármesternek a gondolkodása, sokan inkább az infrastrukturális fejlesztések
irányába szeretnék még mindig a ciklust tudni, de azt tudomásul kell venni, hogy az
európai struktúrák 2004-es belépésünktől 2010-ig adták a pénzt főleg az
infrastrukturális beruházásokra, fejlesztésekre. A 2014-2020. ciklusban a
gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés teljesen egybevág az Európai Unió mostani
ciklusának a programjával. Aba ebben élen jár, hiszen polgármester úr bízva abban,
hogy mi valamilyen szinten folytatjuk a tevékenységünket, fél évvel ezelőtt egy olyan
programot tettünk le, és tett le polgármester úr is, amelyben ez a 40-50 milliárd Ft
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szerepel, ez nyilvánvalóan mindenki számára egy szörnyű nagy szám. Az a
gazdaságfejlesztő program, amely nemcsak Abáról szól, hanem környékéről is, és ha
ezt be tudjuk kapcsolni a Dél-Fejér megyei gazdaságfejlesztési programba, akkor igenis
realitása van annak, hogy több 10 milliárd Ft jöhet ebbe a térségbe
gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre. Vannak olyan célok is, amelyek nem
kifejezetten a munkahelyteremtéssel kapcsolatosak, de mindenképpen támogatásra
szorulnak, adott esetben ezek még infrastrukturális fejlesztések, hiszen egy Séd-NádorGaja revitalizációja közvetlenül nem mondható, hogy munkahelyteremtéssel jár, de
azért a követett hatása valószínűsíthetően eredményez új munkahelyeket.
Az elkövetkezendő időszakban, mivel az összeférhetetlenségi törvény rám is
vonatkozik, így polgármesterként már nem fogok tevékenykedni, hiszen három ciklus
után befejeztem, így teljes erőmmel a térség „képviselőjévé” váltam, így több időm és
energiám jut arra, hogy ezeket a gazdasági programokat és a térségben lévő,
szunnyadó erőket egységesítsem. Ezzel kapcsolatban az elkövetkezendő hónapokban
egyeztetünk polgármester úrral, hiszen ezt a térséget mindenki tudja, hogy alapvető
prioritásként kell kezelni, hiszen Dél-Fejér megye felzárkóztatása az egyenlő bánásmód
esetén soha nem fog bekövetkezni. Olyan diszkriminációnak kell, hogy elszenvedői
legyünk, amely pozitív diszkrimináció, amely azt jelenti, hogy megkülönböztetett
figyelmet fog kapni ez a térség. Hozzáteszem, erre mindenkinek fel kell készülnie, mert
felkészületlenül, ide csak azért, mert „szegények” vagyunk úgymond, semmilyen
ötlettel, gazdaságfejlesztő, gazdaságélénkítő programmal, vagy ipari parkkal,
technológiai parkkal nem rendelkezünk, egyáltalán elképzeléssel sem, akkor nem fog
idejönni senki sem. Ehhez kérem polgármester úr és a képviselő-testület segítségét,
mert közös ügyünk, hogy előre tudjunk lépni és a déli térség felzárkózzon a fejlettebb
északi térséghez.

6. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A II. számú háziorvosi körzet egészségügyi ellátása kapcsán tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy 2014. október 31-e a pályázatok beadási határideje a megüresedett
praxisra. A mai napig két pályázat érkezett, várjuk a pályázati határidő lezártát. A 2014.
október 11-én, a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ épületénél tartott nyílt
napon jeleztem már, hogy segítséget kapunk a környezetünkből. Káloz háziorvosával,
dr. Bőle Pállal egyeztettünk, aki jelezte, hogy 2014. november 3-tól helyettesítéssel
ellátná a körzetet, amennyiben a képviselő-testület is jóváhagyja a megállapodást.
Doktor úr még csak Káloz község polgármesterével, Weisengruber Imre úrral tudott
egyeztetni, ő elviekben hozzájárult ahhoz, hogy ez a helyettesítés megtörténjen, azzal a
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kikötéssel, hogy a kálozi rendelési idő továbbra is a megszokott maradjon. Ezt
köszönjük polgármester úrnak, és bízunk abban, hogy a kálozi képviselő-testület is
hozzájárulását fogja adni. Amennyiben ez így lesz, Bőle doktor úr Pataky László doktor
úrral közösen fogja ellátni a következő hónapokban az orvosi tevékenységet
városunkban, így a képviselő-testület nyugodtan mérlegelheti a pályázók személyét az
elkövetkezendő időszakban. Bízom abban, hogy hosszútávra fogunk a pályázatok
kapcsán megoldást találni a II. számú háziorvosi körzet betöltésére. Pataky doktor
úrral egyeztettünk, ő örül ennek a lehetőségnek, és egyben megköszönjük neki az
elmúlt hónapokban végzett munkáját és azt, hogy kisegített bennünket. Bízzunk abban,
hogy a közeledő téli időszakban zavartalan lesz mindkét körzetben az orvosi ellátás.
Van e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban?
Aki a határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
138/2014. (X.21.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba II-es számú háziorvosi
körzet betegeinek zavartalan egészségügyi ellátása érdekében szerződést köt a
Salvezza Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhelye: 8124 Káloz, Ország utca. 2.) 2014. november 1. és 2015. február 28.
közötti határozott időtartamra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson
le dr. Bőle Pál úrral, a Kft. képviselőjével a rendelési idő meghatározására
vonatkozóan a törvényi előírások betartása mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Csép Györgyné abai lakos:
Tisztelt polgármester úr! Tisztelt képviselők! Néhány szót szólnék, mint az
önkormányzatnál legrégebben tisztséget viselő képviselő. Sajnos az utolsó ciklusban
már nem tudtam részt venni, de a 20 év szép volt, nehéz volt, de érdemes volt. Szívből
kívánok mindannyiuknak jó erőt, egészséget, sok türelmet, kitartást, szeretetet és
békességet.
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Kövér Józsefné abai lakos:
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünnepélyes testületi ülés minden kedves
résztvevőjét. Megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak. Kedves polgármester úr!
Elsősorban gratulálok, hogy hetedszer megadta a település a bizalmat a városunk
vezetésére. Kérjük, éljen vele, és úgy ahogy lelkiismerettel eddig is azon volt, hogy a
faluból mindent, amit csak lehet, fejlesszünk, ezt csinálja továbbra is. Nem egyszerű
feladat, mint ahogy nem volt egyszerű 1990-től kezdve, mert 20 éven keresztül én is
figyelemmel kísértem a településünk életét és fejlődését. Ez nem volt egyszerű, mindig
megvoltak a problémák. Kérem, hogy a Jóisten adjon Önnek erőt, egészséget és
bölcsességet, hogy továbbra is tudja a várost vezetni. Tisztelt képviselő urak és
hölgyek! Önöknek is gratulálok, kívánom, hogy erőben, egészségben és
megfontoltságban járuljanak hozzá polgármester úr kéréseihez, mindent tegyenek meg
a településünk érdekében, úgy ahogy eddig is.
Kossa Lajos polgármester:
Szeretném én is megköszönni a Jóistennek, hogy magamnak és a közösségnek is
megadta azt a lehetőséget, hogy egy ilyen 24 éven keresztül mehettünk, amely nem
csak sikerekben, de nehézségekben is gazdag volt, de a nehézségeket mindig annak
tartottuk, amire kellett, hogy ez is a közösség javát szolgája. Köszönöm, hogy a Jóisten
ezt a bölcsességet megadta Aba közösségének, és kívánom, hogy továbbra is kísérje
Isten áldása utunkon Aba, Belsőbáránd és Bodakajtor közösségét.
Ezen gondolat jegyében mindenkit szeretnénk meghívni egy pohár pezsgőre.

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

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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