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JEGYZŐKÖNYV
ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. DECEMBER 03-ÁN 16:30 ÓRAKOR MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Jelen vannak:

Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Fábián Judit, Kasó László, dr. Mikula Lajos,
Pukliné Tündik Tünde és Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőtársaimat, jegyző urat, kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
A rendkívüli testületi ülés javasolt napirendi pontja:
1. Dr. Mikula Lajos önkormányzati képviselő kérdéseinek, felvetéseinek és
kéréseinek megtárgyalása
- Ki döntött a képviselői eskü szövegéről?
- Melyik önkormányzati rendelet tartalmazza a települési himnuszra
vonatkozó utalást és szabályozást?
- Érkezett –e 2014. november 12-ig összeférhetetlenséggel kapcsolatos
bejelentés a képviselő-testület tagjaitól?
- Ki vette át az önkormányzat részéről az Emlékező fák stációit?
- Hol kell lelki életet élni?
- A Belsőbárándon megtartott képviselői fogadóóra emlékeztetője
- A Felsőszentivánon megtartott képviselői fogadóóra emlékeztetője
- Bizottsági tisztségekkel kapcsolatos kérések
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Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársam jelezte, hogy napirend előtt szólni kíván, megadom neki a szót.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársak, tisztelt vendégek.
Az elmúlt bő 1 hónapban különböző kérdéseket intéztem polgármester úrhoz, ezeket a
kérdéseket írásban tettem föl és a választ is írásban vártam azokra, emiatt számomra
elég komoly meglepetés, hogy rendkívüli testületi ülés foglalkozik az általam küldött
kérdésekkel. A mai képviselő-testületi ülés lényegében csak ezekkel a kérdésekkel
foglalkozik. Én nem kértem azt, hogy testületi ülésen foglalkozzunk ezekkel a
kérdésekkel, írásban tettem fel a kérdést, írásban válaszolhatott volna erre polgármester
úr, így a polgármester úrnak az egyéni döntése volt az, hogy emiatt a képviselőtestületet összehívta, ez a döntés az ő egyedüli döntése, ennek a döntésnek a felelőssége
is polgármester úr vállán nyugszik. Én azt gondolom, hogy feleslegesen töltjük az időt
azzal, hogy ezeket a kérdéseket személyesen tárgyaljuk meg, hiszen írásban is lehetett
volna erre válaszolni. Vannak a településen olyan problémák, amikkel talán fontosabb
lenne foglalkoznia a képviselő-testületnek, nem egy írásban is megválaszolható kérdésre
szóban válaszolni. Így például a háziorvosi praxisnak a betöltése szerintem jobban
feszegeti az embereket, mint hogy a himnuszt melyik önkormányzati rendeletben
találják meg. Engem speciel érdekel, azért kérdeztem meg írásban, s ezért vártam volna,
hogy írásban is válaszoljanak rá. Ráadásul a tárgyalandó témák között szerepel kettő
olyan, amit én semmilyen formában nem közvetítettem polgármester úr felé, ráadásul a
meghívóban szereplő szövegezéssel sehol nem is szerepelnek ezek a kérdések írásos
formában, ráadásul az egyik kérdés, a „Hol kell lelki életet élni?” meglátásom szerint
alkalmas arra, hogy a képviselő-testület tekintélyét és megítélését a településen negatív
irányba befolyásolja. A meghívóban szereplő kérdéseknek a megfogalmazása
polgármester úrnak teljesen önálló cselekedete volt, ez azt a látszatot keltheti, ha valaki
felületesen olvassa el ezt a napirendet, mint hogyha ezeket a dolgokat én így, ebben a
formájában kérdésként fogalmaztam volna meg. Ez így nem felel meg a valóságnak.
Ezeket a kérdéseket én nem tettem föl. Kértem polgármester urat korábban írásban,
hogy kettő kérdést, a „Hol kell lelki életet élni” és a „Ki vette át az emlékező fák stációit?”,
vegye ki a tárgyalandó témák közül. Ha ezt megteszi polgármester úr, akkor
megköszönöm. Én azt gondolom, hogy ezzel sokat segítenénk abban, hogy a település
lakói számára ennek a testületi ülésnek a komolysága megmaradjon. Ha ezt nem teszi
meg polgármester úr, akkor arra kérem képviselőtársaimat, hogy a napirendi javaslatot
ne fogadják el, én magam így fogok szavazni, tehát én nemmel fogok szavazni erre a
napirendre. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, bízom benne, hogy azokra a
kérdésekre válaszol majd polgármester úr, amiket én feltettem. Kértem korábban
polgármester úrtól, hogy szó szerint olvassa fel azokat az írásokat, amelyeket én
küldtem, illetve ha van írásos nyoma annak a dolognak, amire esetleg reflektál, akkor azt
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is jó lenne, ha szó szerint fölolvasná, hogy mindenki, aki jelen van, illetve aki a televízión
keresztül követi majd későbbiekben ennek a testületi ülésnek a történéseit, ő is
tisztában legyen vele, hogy mi volt a kérdés és milyen válasz született azzal
kapcsolatban. Legvégezetül szeretném megköszönni azoknak, akik eljöttek vendégként
erre az ülésre, én arra kérem őket, hogy tartsanak ki a végéig, lehet, hogy hosszú lesz ez
a testületi ülés, s arra is kérem önöket, hogy ha van véleményük, akkor azt semmiképpen
ne nyilvánítsák ki. Ha nagyon szorít, akkor se. Azt gondolom, hogy meg kell tartanunk
ennek a testületi ülésnek azt a fajta méltóságát, ami elvárható a képviselő-testülettől és
elvárható azoktól is, akik ezen az ülésen vendégként részt vesznek. Köszönöm szépen
polgármester úr, hogy szólhattam napirend előtt.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy dr. Mikula Lajos
képviselőtársam által írásban feltett kérdéseket valamennyi képviselőtársam is
megkapta általa. A november 16-án küldött e-mail, amely tartalmazta a Belsőbárándon
tartott képviselői fogadóórának az emlékeztetőjét, képviselő úr a következőt írta a
számomra, illetve képviselőtársaim számára: „Őszintén megvallom, várom, hogy
polgármester úr válaszoljon a korábbi leveleimre…Egyébként az együttgondolkodás egyik
formája a vita. Bízom benne, hogy egyik választott abai önkormányzati tisztségviselő sem
hiszi azt, hogy kizárólag egyformán lehet gondolkodni a településen zajló ügyekről,
folyamatokról, hogy kritikának helye nincs. … Bizony kritikus hangon nyilatkoztak az
önkormányzat eddigi tevékenységéről, nyilvánosan vállalva az arcukat.” Ez a levél
egyértelműen tartalmazta számomra azt, hogy az ő általa feltett kérdéseket testület előtt
kell megtárgyalnunk, annál is inkább, mert úgy érzem, hogy sok félreértés van a
kérdések kapcsán, és ezeket itt a mai ülésen tisztázni tudjuk. A két felvetéssel
kapcsolatban elnézést kérek, hogyha a címe úgy szerepel, ami félreérhető, én nem fogok
semmi olyat mondani és tenni a napirend kapcsán, amely a képviselő-testület
komolyságát, méltóságát, ennek az ülésnek a komolyságát befolyásolná. A Szervezeti és
Működési Szabályzatunk szerint csak az a napirendi pont tárgyalható a rendkívüli
testületi ülésen, amelyre az indítvány vonatkozik. Erről a képviselő-testület egyszerű
szótöbbséggel dönt. Vagy elveti az indítványt, vagy pedig megszavazza, és akkor
megtárgyaljuk valamennyit, tehát mérlegelési jog nincs. Még egyszer, mindenkit
szeretnék megnyugtatni a két kérdés kapcsán, semmi olyan nem fog elhangzani, amely
bárkinek a személyét és a közösség méltóságát sértené. Ezért kérem
képviselőtársaimtól, hogy a mai rendkívüli testületi ülésünk napirendi pontját szavazzuk
meg és higgadtan, nyugodtan, mások iránti tiszteletet figyelembe véve tárgyaljuk meg a
feltett kérdéseket, illetve a kezdeményezett indítványokat. Valóban igaza van
képviselőtársamnak, személyesen ezt a két témát számomra nem vetette fel, de az Abai
Hírekben olyan vélemény hangzott el a részéről mindkét felvetéssel kapcsolatban, amely
miatt nagyon fontosnak tartom azt, hogy reális, korrekt tájékoztatást adjunk ebben a
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kérdésben a közösség számára. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, a „Hol kell lelki
életet élni” kérdés esetében természetesen semmi pejoratív szándék nem volt, én az
önkormányzati munka, a közösség lelki-szellemi oldaláról szeretnék néhány szót szólni,
amely megítélésem szerint fontos. Ennek tükrében kérném, hogy szavazzunk a
képviselő-testületi ülés napirendi pontjáról, továbbá szeretnék tájékoztatni mindenkit
arról, miután a meghívó kiküldésre került képviselőtársam 33 további kérdést tett fel.
Mivel a kérdések terjedelme, tartalma olyan, ezért élni kívánok a törvényi, illetve a
Szervezeti és Működési Szabályzat adta jogommal, melynek a lényege az, hogy a feltett
kérdésre vagy az ülésen vagy pedig 15 napon belül írásban kell válaszolni. Tehát írásban
kívánom megválaszolni a 33 kérdést képviselőtársam számára. Kérem a testületet, hogy
szavazzunk a napirendi pontról. Aki az írásos előterjesztéssel egyetért, kérem emelje fel
a kezét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
elfogadta a napirendi pontra tett javaslatot.
Ki döntött a képviselői eskü szövegéről?
Megadnám a szót képviselőtársamnak.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Én írásban elküldtem polgármester úrnak a kérdésemet, ha megtennéd, hogy felolvasod.
Innen többet már nem szeretnék hozzátenni ehhez a dologhoz. Nem az én feladatom
ezzel a kérdéssel kapcsolatban bármit elmondani. Amire kíváncsi voltam, azt leírtam.
Ezért kellet volna rá írásban válaszolni. Egyébként örülök neki, hogy elmondtad, hogy 15
napon belül kellett volna válaszolni, hát én azt hiszem, hogy az a határidő már rég eltelt.
Csak reflektálok a szavaidra.
Kossa Lajos polgármester:
A 33 kérdést 27-én illetve 28-án kaptam meg.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Igen, de ez a kérdés nem akkor érkezett. Ha annak a 15 napját kiszámoljuk, akkor lehet,
hogy már letelt, de ami október 26-án érkezett, annak egészen biztosan letelt a 15 napja.
Csak halkan jegyzem meg, hogy a saját szavaiddal vagy ellentétben, hiszen 15 napon
belül kellett volna az írásos kérdésre válaszolni, nem történt meg, ez ezek szerint a
magyar önkormányzatokról szóló törvénynek a szabályaival ellentétes cselekedet volt a
részedről. A te szavaidat idéztem, nem olvastam el a törvényt. Ha gondolod, ha nem
akarod fölolvasni, nagyon szívesen fölolvasom ezt a kérdést. Megkeresem, mert van
nekem egy egészen komoly gyűjteményes művem az eddigi írásaimból. Pont ez maradt
ki, de nem baj, a számítógépemből ki tudom keresni, mert szerencsére itt meg van
minden. Egy pici technikai szünet, jó? Na akkor, a következőképpen szólt ez a kérdés,
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tehát október 28-án küldtem el ezt a kérdést, tehát ha hozzáadunk 15 napot, akkor 30as volt az október, tehát akkor ha tízet adunk hozzá, akkor ott tartunk, hogy november 8,
ha ötöt, akkor az november 13., tehát akkor telt le az a 15 nap, amikor polgármester
úrnak saját szavai szerint erre a dologra válaszolni kellett volna. „Kedves polgármester
Úr! Két kérdéssel fordulok hozzád. 1. A képviselő-testület alakuló ülésén elhangzott a
települési himnusz, amit vigyáz állásban kellett végighallgatnom. Magyarország
Himnuszát az Alaptörvény I cikk 3) bekezdése rögzíti. Így elkezdtem keresgélni az
önkormányzati rendeletek között, hogy milyen formában és mikor rögzítette, szabályozta
az Abai Önkormányzat a települési himnuszt és annak használatát. Sajnos nem jártam
eredménnyel és nem leltem rá ilyen tárgyú önkormányzati rendeletre. Elképzelhető, hogy
valami elkerülte a figyelmemet. Így kérem szíves tájékoztatásodat, hogy melyik
önkormányzati rendelet tartalmazza a települési himnuszra vonatkozó utalást és
szabályozást.
Kossa Lajos polgármester:
A képviselői eskünél tartunk.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
2. A Mötv. 1. számú melléklete tartalmazza az eskü szövegét. Ennek egy része az eskütevő
meggyőződése szerint választható és NEM kötelező. Ehhez képest az alakuló ülésen az
aláírásra átadott esküszövegnél ez a választási lehetőség nem volt meg, illetve az
esküszövegét előolvasó személy sem adta meg a választás lehetőségét. Tehát mindenkinek
azonos szöveget kellett elmondania illetve aláírnia, választási lehetőségünk még
formálisan sem volt. Kérem szíves tájékoztatásodat, hogy személy szerint ki döntött az
eskü előmondott és írásban is rögzített szövegéről, amelyet az alakuló ülésen tennünk
kellett? Egy mondatot tennék hozzá, én mindenképpen az „Isten engem úgy segéljen!”-t
választottam volna, mielőtt bárkiben fölmerülne a kérdés, hogy ateista esküt szerettem
volna tenni. A problémám ezzel a dologgal az volt, hogy a jogszabály szerint, de ezt a
jegyző úr tudja a legjobban, hiszen erről néhány mondatot beszéltünk is, a jogszabály az
eskütevő döntésétől teszi függővé azt, hogy hozzá mondja az „Isten engem úgy
segéljen!”-t, vagy nem. Meg van ennek a maga forgatókönyve, mindenki tudja, hogy
hogyan kell esküt tenni, jegyző úr nem egyet lecelebrált már belőle. Itt volt egy hiba. Én
csak arra tettem föl a kérdést, hogy személy szerint ki volt az, aki ebben a dologban így
döntött, vagy csak szimplán hibázott valaki. Emberek vagyunk, lehet hibázni, csak azt
szeretném tudni, hogy ki hibázott.
Kossa Lajos polgármester:
Az eskütételt a jegyző úr készítette elő.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Köszönöm szépen.
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Nagy András Botond jegyző:
Akkor én hibáztam.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Köszönöm. Ezt le lehetett volna írni is és akkor nem kellett volna ezzel eltöltenünk hat
percet.
Nagy András Botond jegyző:
De ezzel senkit sem szerettem volna világnézetében befolyásolni.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Senki nem is állította.
Nagy András Botond jegyző:
Az eskü megszövegezése, úgy ahogy képviselő úr elmondta, megszemélyesített
esküokmányok kerültek aláírásra, emlékezetem szerint ki kell egészíteni az
esküokmányt az eskütevő nevével, a tisztség megnevezésével, a település
megnevezésével, ami Aba, és ekkor került az eskütevő meggyőződése szerint zárójelben
szereplő mondatrész nem szerepeltetésre az esküokmányon. Ezt én személy szerint
követtem el.
Kossa Lajos polgármester:
Van -e további kérdés, észrevétel
képviselőtársam a választ elfogadja?

ezzel

kapcsolatban?

Amennyiben

nincs,

Dr. Mikula Lajos képviselő:
Megtartom magamnak ezt a választ, hogy elfogadom vagy sem, mindenképpen kaptunk
egy választ.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.

Melyik önkormányzati rendelet tartalmazza a települési himnuszra vonatkozó
utalást és szabályozást?
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Ha gondolod, akkor újra felolvasom polgármester úr.
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Kossa Lajos polgármester:
Nem kell. Képviselőtársam a nekem címzett levélben is, de az Abai Hírekben is többször
települési himnuszról, városi himnuszról, mint jelképről ír, illetve arról, hogy
vigyázzállásban kellett végighallgatnia az alakuló ülésen. Az alakuló ülésen a képviselői
eskütétel előtt szó szerint a következőt mondtam: „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.” A himnuszról a következőt kell tudni: azért sajnálom,
hogy erről ilyen hosszasan került véleményformálás az Abai Híreken, ugyanis a himnusz
nem jelkép, „a himnusz vallásos jellegű, Istent, vagy isteni hatalmakat dicsőítő , hozzájuk
segítségért fohászkodó imaszerű ének. A himnusz a későbbi korokban már nem csak
vallásos tartalmakat fejezett ki, hanem bármely bölcseleti mondanivalót, s a hagyományos
szerkezeti keretek is fellazultak, így végül az ódával csaknem azonos jelentésű fogalommá
vált, szárnyaló lendületű költemény, amelyet szinte bármely tárgy, téma magasztalására
írhattak.” Soha egyetlen egy rendezvényen sem, így a képviselő-testületi ülésen sem
hangzott el, hogy a település, vagy a város himnuszát hallgassuk meg. Aba Himnusza egy
óda, amelyet ajándékba kaptunk valakitől, akit megihlettek az abai közösségi
események, és semmi másról nem szól ez az óda, vers, minthogy erősítse az abaiakat
lelkiekben. Nem megrendelésre készült, de hogy mindenki pontosan lássa, és mindenféle
félreértést elkerüljünk, ennek a himnusznak a bemutatójára 2013-ban, a Kultúr Napján,
a Kultúráért és Közösségért Díjak átadása után került sor. Kérem, hogy nézzük meg ezt a
felvételt, hogy mindenki számára minden félreértést eloszlassunk, tehát mivel ez nem
települési, főleg nem városi himnusz, ez még a várossá válás előtt született, tehát senki
semmilyen formában nem kérte, én magam sem, hogy legyen a település hivatalos
himnusza. Ez egy olyan ajándék, amely reményeim szerint eddig is és ezután is lelki erőt
fog adni az abaiak számára.
(A 2013. évi Kultúr Napja c. műsor megtekintése felvételről.)
Dr. Mikula Lajos képviselő:
A kérdésemre nem kaptam még választ.
Kossa Lajos polgármester:
Nincs települési himnusz.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Van -e bármilyen olyan önkormányzati rendelet, ami a települési himnuszt szabályozza.
Egy határozott igent vagy nemet szeretnék hallani. Van vagy nincs? Ez volt a kérdésem.
Kossa Lajos polgármester:
Ha nincs települési himnusz, akkor nincs mit rögzíteni.
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Dr. Mikula Lajos képviselő:
Én nagyon örülök neki, hogy egy multimédiás előadásnak is részesei lehettünk. Nagyon
jó lenne, ha az Abai Hírek mellett mondjuk az aba.hu is legalább olyan informatív lenne,
és mondjuk ott ezeket a dolgokat ilyen technikai színvonalon meg lehetne tekinteni.
Tehát akkor még egyszer, elnézést polgármester úr beléd fojtottam a szót, akkor van
olyan önkormányzati rendelet, amelyben szerepel a települési himnusz, vagy nincs?
Kossa Lajos polgármester:
Nincs települési himnusz, sem városi himnusz, ezért nincs ilyen rendelet.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Tehát legközelebb, ha olyan szituáció keletkezik, hogy állva kellene végighallgatnom ezt
a művet, akkor leülhetek –e?
Kossa Lajos polgármester:
Ezt képviselőtársam belátására bízom. Azért vetítettük le ezt a kisfilmet, mert az a
közösségi élet ihlette meg Aba Himnuszát, amelyet átéltünk, akik itt voltak közösen az
elmúlt sok-sok évben.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Köszönöm szépen polgármester úr, hogy megadtad nekem a döntés lehetőségét.
Mérlegelni fogok, amikor ez elő fog kerülni.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.

Érkezett –e 2014. november 12-ig összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentés a
képviselő-testület tagjaitól?
Az október 21-i alakuló ülésen a következőről tájékoztattam a képviselő-testületet és a
közvéleményt: „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.” Tehát Varga Istvánné jelezte számomra az
összeférhetetlenséget és erről tájékoztattuk a képviselő-testületet és a közvéleményt is.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Köszönöm szépen polgármester úr. Akkor egy valamire válaszoljál nekem, ezt miért nem
lehetett írásban nekem elmondani? Miért nem lehetett ezt nekem megírni? Egyébként
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pedig a kérdésem a következőképpen szólt, tehát megint nem pontos a válaszod: „Kérem
szíves tájékoztatásodat, hogy érkezett -e törvényes határidőig, 2014. november 12-ig
összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentés a képviselő-testület tagjaitól? Ha érkezett
melyik napon érkezett az irat és milyen iktatószámon került iktatásra?” Ez egy kérdés,
tehát én azért csodálkozom rajta, hogy személyesen kell erről a dologról beszélgetni, ezt
le lehetett volna írni, és akkor nem kellett volna ezzel eltöltenünk megint 3-4 percet,
ahelyett, hogy a háziorvosi praxisokról beszélgetnénk. Úgy látom, hogy egy hitvita
kezdett kialakulni, mert ezek a kérdések olyan kérdések, amelyeket azért teszek föl,
mert kíváncsi vagyok rá, nem azért, hogy itt ezzel időt töltsünk és beszélgessünk.
Körülbelül ugyanannyiba telik megírni a levelet és akkor nem kell rajtunk, kettőnkön
kívül öt ember, plusz a jegyző úr idejét ezzel rabolni.

Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy nekem a képviselőtársam által feltett kérdésekre itt kell válaszolni
a testületi ülésen, a közösség előtt, annál is inkább, mivel képviselő úr folyamatosan tesz
fel nyilvánosan is kérdéseket, véleményezi a személyemet, illetve a képviselő-testület
munkáját. Természetesen mindenkinek felelőssége és szíve joga, hogy ezzel hogyan él.
Én itt a testületi ülésen, a Sárvíz Televízión keresztül kívánok a képviselő úr által feltett
kérdésekre, felvetésekre válaszolni, ezt nagyon fontosnak tartom.

Dr. Mikula Lajos képviselő:
Jó, akkor melyik napon érkezett az irat és milyen számon került iktatásra?
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy jeleztem, Varga Istvánné szóban jelezte ezt számomra.

Dr. Mikula Lajos képviselő:
Tehát akkor nincs róla irat és nem került iktatásra?

Kossa Lajos polgármester:
Így van.

Dr. Mikula Lajos képviselő:
Köszönöm a választ.
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Kossa Lajos polgármester:
Ki vette át az önkormányzat részéről az Emlékező fák stációit?
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Ezt a kérdést nem tettem föl.
Kossa Lajos polgármester
Az Abai Hírekben a következő jelent meg: „De aki átvette az önkormányzat részéről,
annak is gratulálni lehet.” A stációkkal kapcsolatban olyan vélemények is megjelentek az
Abai Hírekben, amelyek megítélésem szerint az akkori képviselő-testület számára is
felvet kérdéseket. Szeretném tisztázni azt, hogy a stációk kapcsán kik, milyen formában
döntöttek arról, hogy ez a stáció így épüljön meg, illetve ki építse meg. Erre a
legalkalmasabb, ha megnézzük azt a rövid részletet az ünnepélyes megnyitóról, az
avatásról, amelyen nagyon sok egyházi személy is itt volt, püspök úr is. Fontosnak
tartom, hogy a közösség részéről mindenki lássa, hallja püspök úr hogyan vélekedett
akkor az abai stációkról, illetve a stációk alkotója is el fogja mondani, hogy kivel, milyen
formában egyeztetett. Ezt azért tartom fontosnak, mert megítélésem szerint az
Emlékező fák, amelyeket annak idején a közösség nem csak Jézus Krisztus emlékére,
hanem II. János Pál tiszteletére is állított, egy szakrális hely. Tehát minden olyan
pejoratív megnyilvánulásra, amely tudomásunkra jut, fontos, hogy reagáljunk. Nem
szeretném, ha ez a hely is egy ilyen gondolkozásmódot tükrözne, amely itt elindult, ezt
szeretnénk leállítani, és szeretném, ha továbbra is olyan tisztelet övezné az Emlékező
fákat, a stációt, mint amilyen eddig.
(Az Emlékező fák stáció avatásáról készült film lejátszása.)
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Reflektálhatok erre polgármester úr?
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Először, amikor elkezdődött ez a vetítés azt gondoltam, hogy ez egy hiábavaló vetítés
lesz, ismét csak az idő telik vele, de hát amikor az alkotó által elmondott szavakhoz
értünk, akkor úgy éreztem, hogy egyfajta visszaigazolást kaptak azok a bejegyzések,
amelyek az Abai Hírekben vannak. Az alkotó egyrészt elmondja, hogy nem katolikus, és
nagyon izgult, hogy nem bánt –e meg senkit ez a szokatlan alkotás. Ezt mondta az alkotó,
Kő Boldizsár szobrász. Kérdést azért csak intéznék polgármester úrhoz, ha már így
belekerült a napirendek közé ez a dolog. Értem én, hogy a püspök úrnak tetszik, értem
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én, hogy a polgármester úrnak is tetszik ez az alkotás, de attól még másnak lehet –e más
véleménye erről a műről? Mert lehet, hogy másnak más a véleménye erről a műről,
tehát szabad –e más véleményt megfogalmazni ezzel az alkotással kapcsolatosan, mint
ami polgármester úr véleménye, illetve püspök úr véleménye?
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Nem azért vetítettük le …
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Nekem ennyi elég, tehát szabad más véleményt megfogalmazni, és polgármester úr
felvezető szavaiban azt mondta, hogy az Abai Hírekben vélemény jelent meg. Tartsuk
egymásnak a véleményét tiszteletben. Örülök neki, hogy ezzel megint eltöltöttünk 6-7
percet.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.

Hol kell lelki életet élni?
Kossa Lajos polgármester:
Több helyen megjelent szintén, hogy a testületi üléseken döntéseket kell hozni és nem
lelki életet élni, illetve képviselőtársam ismét megerősítette ezt a közelmúltban. „Lelki
élet nem az önkormányzat működéséhez kapcsolódó kérdés, így nem kellene szerintem a
képviselő-testületnek foglalkozni vele.” Azért tartom fontosnak, hogy bizonyos
szempontból tisztázzunk dolgokat, mert ehhez jelent meg még egy olyan véleménye
képviselőtársamnak, mintha a polgármester ráerőltetné a gondolatait a közhatalmánál
fogva az emberekre. Én szeretném ezt a félreértést tisztázni. Úgy gondolom, hogy eddig
sem és ezután sem kívánom a gondolataimat a közösségre ráerőltetni, de az egészen
biztos, hogy a közösségnek nemcsak gazdasági, anyagi oldala van, egy
közösségépítésnek lelki-szellemi oldala is van. A képviselő-testületnek, ha
lelkiismeretesen kíván a település fejlődésével foglalkozni, és valóban közösséget
szeretne építeni, akkor a lelki-szellemi dolgokkal is kell foglalkoznia. Ezért szeretnék
még egy bejátszást megmutatni, szeretném, ha mások beszélnének helyettem, hogy
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lássuk azt, hogy ez a közösség igen sokrétű és nagyon sokan hasonlóan gondolkozunk,
csak talán már el is felejtettük, mert valami probléma van. De ettől függetlenül az, amit
mi kitűztünk célul, a jólét helyett a jól-lét megteremtése, ez egy nagyon fontos dolog és a
következő öt évnek ez lesz a kulcskérdése Abán, de nem a mai testületi ülésnek a témája,
hogy ezt bővebben kifejtsük. A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet a
következőképpen definiálja a jól-létet: „Testi, szellemi, lelki közösség, jó közérzet.” Ez is
mutatja és bizonyítja, hogy a képviselő-testületnek, ha felelősen gondolkozik, ha
közösséget szeretne építeni, akkor kell a dolgok lelki-szellemi oldalával is foglalkoznia.
Ezt nem csak én vallom, és nem friss gondolat ez, nemcsak ezt a ciklust határozza meg, s
hogy kivel is értek ebben egyet maximálisan, úgy gondolom, hogy olyan gondolatok
hangzottak el a polgármesteri hivatal avatóján, amelyek ma is aktuálisak, és lehet, hogy
már nagyon sokan elfelejtettük ezeket a szavakat. Minden szava ma, a jelenben is igaz, és
meggyőződésem, ha felelősen gondolkozunk a közösségről, akkor az ott elhangzottaknak
megfelelően kell gondolkoznunk, éreznünk és cselekednünk. 2006. szeptemberében volt
a hivatal ünnepélyes avatója. Kérem, hogy most nézzük meg, hallgassuk meg az ott
elhangzott gondolatokat.
(Polgármesteri hivatal ünnepélyes avatója – 2006. c. felvétel megtekintése))
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Reagálhatok?
Kossa Lajos polgármester:
Természetesen.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Érdemes azért néhány dolgot tisztába tenni. Az önkormányzat a közhatalmi
struktúrának a része. Az önkormányzatokra vonatkozó semmiféle jogi szabályozás nem
ír elő lelki-szellemi feladatokat az önkormányzatnak. Az ilyen jellegű feladatok az
egyházi közösségekhez kapcsolódó feladatok, például. Más, ilyen jellegű feladata is lehet
más közösségeknek, de az egyházi közösségek lelki-szellemi dolgokkal foglalkoznak.
Amiatt is örültem neki, hogy nagytiszteletű Maruczán Attilának a szavai kerültek itt
levetítésre, hiszen ő egy egyházi személyiség. Az ő szájából ezek a lelki-szellemi dolgok
nagyon helyesen hangzanak el, hiszen ő egy egyházi ember, neki erről kell beszélnie.
Szeretném, hogyha polgármester úr észrevennéd azt, hogy az önkormányzat nem
egyház, a városháza nem templom, a polgármester pedig nem egyházi vezető. Ez egy
alapvető szereptévesztés, hogyha olyan dolgokról kezdünk el beszélni, amelyek nem
tartoznak az önkormányzatnak a napi feladatához. Én arra kérlek, hogy erre legyél
figyelemmel, a másik, hogy ráerőlteted az emberekre a véleményedet, gondolataidat
vagy sem. Te azt mondod, hogy nem, én pedig azt mondom, hogy igen. Lehet, hogy észre
sem veszed, amikor ráerőlteted az emberekre a gondolataidat, hiszen nekik végig kell
2014. december 3. rendkívüli nyílt ülés
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 8127 Aba, Rákóczi u. 12. 22/430-002 22/593-016  onkormanyzat@aba.hu

Oldal: 13 / 26

hallgatni azokat a dolgokat, amiket te mondasz, nem röviden, hosszan, olyan dolgokat,
amelyek nagyon-nagyon bonyolultak egy átlagember számára, alapvetően lehet, hogy
nem is érdekli őket, csak nem merik neked megmondani. Nekem is végig kellett
hallgatnom a Szellem 12 törvényét. Én nem tartom magamat egy műveletlen embernek,
de alapvetően többször el kellet olvasnom azokat a dolgokat, amiket te nekem lelki
útravalóul adtál és nem is nagyon értettem, hogy miért kellett ezeket a dolgokat
végighallgatni. Tehát amikor azt mondod, hogy nem erőlteted rá az emberekre a
gondolataidat, ez lehet a te véleményed, lehet a te álláspontod, nekem az az álláspontom,
hogy igenis ráerőlteted. Akkor, amikor olyan dolgokról beszélsz hosszasan, bonyolultan,
amely alapvetően nem egy polgármesternek a feladata. Lehet erről beszélni, de nem
polgármesterként. Polgármesterként olyan dolgokról kell beszélni, ami a
polgármesternek a feladata, s ez pedig nem a feladata, ez egy egyházvezetőnek a
feladata. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna erre a dologra reagálni.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy képviselőtársam ennyit értett csak meg abból, ami
elhangzott, és sajnálom azt is, hogy ő így vélekedik az életről. Én nem mondtam, hogy ő
hogy viselkedjen, miről beszéljen, mindenki csak a lelkéből tud beszélni, ami az
embernek a lelkében van, arról tud beszélni, aszerint cselekszik. Nekem
meggyőződésem, hogy a közösség számára a lelki-szellemi oldal nagyon fontos.
Egyébként nincs igaza képviselőtársamnak, mert a szociális szférának például lelki
oldala is van, de ugyanez igaz az oktatás-nevelésre, lehetne sorolni. Ezt meg fogjuk majd
tenni az elkövetkezendő üléseken, amikor a következő öt év feladatairól fogunk beszélni,
hogy milyen programokon keresztül tud ez a közösség fejlődni, tud ez a közösség a
békére törekendi. Engedje meg képviselő úr, hogy polgármesterként továbbra is azt
mondjam, ami a lelkemben van, ezt a másik ember iránti tisztelettel tettem, igyekeztem
tisztelettel tenni eddig, ezután még inkább figyelemmel leszek erre, de továbbra is azt
szeretném mondani, tenni, cselekedni, ami a lelkemben születik.
Belsőbárándon és Felsőszentivánon megtartott képviselői fogadóóra emlékeztetője
Úgy gondolom, a két településrész problémái hasonlóak, tehát javasolnám, hogy együtt
beszéljünk ezekről a problémákról. Megadom a szót képviselőtársamnak.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Azért vagyok egy picit bajban, mert jó is volt hallgatni, meg rossz is volt hallgatni, hogy
én vagyok 24 év után az első képviselő, aki elmegy Belsőbárándra vagy Bodakajtorra
fogadóórát tartani. Ezt megkaptam mind a két helyen. Jó volt hallani, mert úgy láttam,
hogy örülnek azok az emberek, akik ott vannak, örültek annak, hogy nekem
elmondhatják a nyűgjeiket, gondjaikat. Szomorú voltam amiatt, ha tényleg igaz ez a
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dolog, hogy én voltam az első, aki oda elment fogadóórát tartani, hogy történhetett meg,
hogy 24 évig senki nem ment oda ki fogadóórát tartani. Képviselőtársaimnak figyelmét
fölhívnám arra, hogy az Mötv-ben, tehát az önkormányzati törvényben van egy új
szabály, lehet, hogy régi szabály is, nem tudom, a régi önkormányzati törvényt nem
nézegettem, ami arról szól, hogy egy évben egyszer minden képviselőnek be kell
számolnia a tevékenységéről a település lakóinak. Én ezt már gyorsan az elején
megtettem, úgyhogy a nem létező tevékenységemről beszéltem a belsőbárándi és
bodakajtori embereknek. Tehát ami abban az emlékeztetőben le van írva, azt az
emberek mondták, az nem az én véleményem. Én oda elmentem, meghallgattam őket,
igyekeztem a lehető legpontosabban rögzíteni mindazt, ami ott elhangzott, s azt az
ígéretet tettem nekik, hogy ezt a problémacsomagot, amit ők nekem átadtak, ezt én
képviselőként a képviselő-testület elé tárom. Nekem ennyi a dolgom jelenleg ebben az
ügyben, egyfajta postás szerepet játszok ebben a dologban, hogyha erről most itt
vitatkozni kíván a polgármester úr, akár pontról-pontra, akkor nem velem fog vitatkozni,
hanem azokkal, akik itt ülnek, többek között, hiszen ismerős arcokat látok, többen ott
voltak a fogadóórán közülük. Én ebből a vitából ki is szállnék, mert én nem tudom
megítélni, hogy az úgy van, vagy nem úgy van. Az emberekkel tetszik vitatkozni
polgármester úr, meg a képviselő-testület. Viszont ami elhangzott a két fogadóórán az
számomra azt mutatja, hogy a két távolabb eső településrész, Belsőbáránd és
Felsőszentiván-Bodakajtor, kinek-kinek ízlése szerint, olyan problémákkal küszködik,
amiket érdemes azért úgy alaposabban áttekinteni, strukturáltan megnézni. Bizonyára
itt a 24 év alatt a két településrészen sokkal, sokféleképpen, sokféle aspektusban
foglalkozott a képviselő-testület, bizonyára nagyon sok anyag készült ezekkel
kapcsolatosan. Érdemes lenne ezeket a dolgokat elővenni, megnézni, hogy mi történt,
hogyha nem történt semmi, akkor miért nem történt semmi, esetleg más a helyzet.
Érdemes lenne végiggondolni azokat a panaszokat, amelyeket a településrészeken lakók
gondolnak. Én úgy gondolom, hogy ez a mostani ülés erre alkalmatlan, hiszen nincs ez a
dolog rendesen előkészítve. Van egy szál papír, amit én leírtam, amit az emberek
mondtak, és ez van. Tehát én nem látok például egy előterjesztést, ami arról szólna,
amiben le van írva, hogy mondjuk igaz, nem igaz, jó, nem jó, tennivalónk van, vagy nincs.
Tehát, ha egy ilyen papír lenne, akkor lehetne erről a dologról beszélgetni, és hogy egy
kicsit előrébb mozdítsam ezt a dolgot, a bejelentéseknél akartam átadni, de úgy látom,
hogy most erre a dologra sort kell keríteni. Készítettem egy javaslatot, az önkormányzati
törvény alapján nekem, mint képviselőnek erre lehetőségem van, hogy javaslatot
fogalmazzak meg a polgármester úr és a képviselő-testület irányába. Ez egy olyan
javaslat, ami arról szól, hogy Belsőbáránd, Felsőszentiván-Bodakajtor ügyét hogyan
lehetne intézményesen strukturáltan kezelni. Hogyan lehetne elindítani egy olyan
kommunikációs folyamatot, aminek a végén talán kijön belőle egy olyan anyag, egy olyan
papír, egy olyan intézkedéscsomag, ami ezeknek az embereknek a problémáit megoldja,
illetve hosszabbtávon és középtávon is elhelyezi ezt a két településrészt a település
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fejlesztési koncepciójában, vagy térben, amiben az abai jövőt elképzeljük. S itt most nem
a Kék Óceánra meg a Jövő velünk van 2014-2020. programra gondolok, hanem sokkal
földhözragadtabb dolgokra, ami az embereket helyben érinti, hogy hogyan fog az ő
életminőségük megváltozni, hogyan fog ez javulni. Én ezt a javaslatot, ez egy írásos
javaslat, én ezt oda is adnám majd jegyző úrnak itt az ülés végén. Ebben olyan dolgok
vannak benne, azért egy kicsit röviden ismertetném. Én arra teszek javaslatot, hogy egy
háromtagú eseti bizottság álljon föl, aminek semmi más dolga nincs, mint
Belsőbárándnak és Bodakajtornak az ügyeit áttekinteni. Egyrészt azokat a napi
problémákat megnézni, amelyek többek között az emlékeztetőben is le vannak írva.
Bizonyára vannak olyan dolgok, amelyeket nem mondtak el nekem ott azon a
fogadóórán, bizonyára kiegészülhet ez olyan napi jellegű gondokkal, amik ebben a
papírban nem kerültek rögzítésre, tehát ez az egyik irány, tehát azok a napi operatív
gondok, amik az embereket feszítik, erről kellene mindenképpen ennek az eseti
bizottságnak valamiféle véleményt alkotni, de ezt megelőzően mindenképpen kellene
közmeghallgatásokat tartani ezen a két településen, mert azt látom, hogy szükség van rá.
Lehet, hogy egy évben egyszer van közmeghallgatás, de lehet, hogy éppen most megint
szükség lenne közmeghallgatásra, mert ami gyakorlatilag fogadóóra címszó alatt történt
az lényegében egy közmeghallgatás volt, örültem neki, hogy eljöttek és egy nagyon jó
beszélgetés volt. A fogadóóra az általában arról szól, hogy a képviselő meg egy ember
beszélget és elmondják a saját gondjaikat, de hát én azt látom, hogy olyan erővel tört elő
az, hogy az emberek szerették volna a gondjaikat elmondani, hogy inkább egy kollektív
beszélgetéssé alakult át ez a dolog. Ezért sincsenek benne a nevek, mert közösségi
vélemény volt, amit ott megfogalmaztak. Mindenképpen szükséges volna egy
közmeghallgatás ezeken a településrészeken, mondják el ott is az emberek, kerüljön ez
rögzítésre egy hivatalos önkormányzati iratba, tehát ez az egyik része ennek a dolognak.
A másik az, hogy a középtávú és hosszabbtávú fejlesztési terveket lehet, hogy érdemes
volna az emberekkel egyeztetni, elmondani nekik azt, hogy mi vár rájuk, mi fog történni
Belsőbárándon, mi fog történni Bodakajtoron. Ilyen helyzetre nem az a válasz, hogy
majd ha megnyerjük a pályázatot, akkor majd elmondjuk, hogy mi lesz veletek, hanem
bizonyára vannak elképzelések, amit a helyiek, lehet, hogy az a néhány tucat ember, aki
ott volt a fogadóórán ők nem tudták csak, és mindenki más ott a településen tisztában
van azzal, hogy mondjuk Bodakajtornak milyen szerepet szán az önkormányzat. De akik
ott voltak, ők nagyon-nagyon határozottan mondták, hogy szeretnék tudni, hogy mi lesz
velük. Mi épül a tehenészeti telepnek a helyén, épül –e ott valami? Miért voltak ott az
öltönyösök és mondták azt, hogy itt lesz az alapkő? Mert ők azt sem tudják, hogy mi fog
ott épülni. Tehát ilyen jellegű dolgok kerültek ott elő, tehát a középtávú és hosszabbtávú
fejlesztési elképzeléseket érdemes lenne megosztani a lakossággal, illetve velük talán
meg is kéne ezt a dolgot beszélni. Van erre a dologra egy nagyon-nagyon jól kidolgozott
európai módszer ez a, van ennek neve is, nehogy elrontsam, föl is fogom olvasni, ez A
közösségi tervezés módszertana. Ez egy sok évtizedre visszatekintő európai konzultációs
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és tervezési modell. Nem olyan nagyon bonyolult ez, csak csúnyán hangzik. A lényeg az,
hogy ez egy kommunikációs felület is és egy olyan lehetőség, amelyen minden érintett el
tudja mondani azt, ami az ő szívét nyomja, és minden érintett meg tudja kapni azokat az
információkat, amelyek hozzá kapcsolódnak. Ez egyébként én azt gondolom, hogy
polgármester úr elképzeléseihez is illeszkedik, hiszen a részvételi demokráciának a
modellje épül Abán és nem pedig a képviseleti demokráciáé. A részvételi demokrácia
modelljéhez ez a közösségi tervezési módszertan tökéletesen illeszkedik, sőt erre
találták ki. Tehát, még egyszer mondom, három dologról volna szó. Egyrészről legyen
közmeghallgatás mind a kettő településen, mondják el az emberek akár újra ugyanazt,
amit nekem elmondtak, vagy kerüljenek elő újabb ügyek. Egy eseti bizottság ezeket a
konkrét dolgokat nézze meg, dolgozzon ki rá valamiféle megoldási javaslatot. Az is
válasz, hogy nincs válasz, az is válasz, hogy ezt a problémát nem lehet megoldani, csak az
emberek számára ez legyen világos és egyértelmű. A közlekedési problémáikat nekik
kell egyedül megoldani, mert az önkormányzat ebben a dologban nem tud segíteni. Ez is
egy üzenet. De legyen ez a dolog tiszta. A másik része pedig az, hogy középtávon és
hosszabbtávon mi fog történni ezzel a két településrésszel. Egyrészről ezt szerettem
volna elmondani, másrészről pedig innentől kezdve én ebből a vitából kiszállnék.
Vannak itt mások, és itt most fölülbírálom a legelején mondottakat, hogy ha önöket
megszólítják, akkor nyugodtan mondják el a véleményüket, de én ebben a dologban
annál többet, mint ami itt le van írva a feljegyzésben, elmondani nem tudok. Azt
gondolom, hogy nem is kell most megoldási javaslatokat megfogalmaznunk ebben a
dologban. Ezek hosszabbtávú dolgok, alaposabb kivizsgálást igényelnek, alaposabb
munkát igényelnek, és bizony-bizony olyan dokumentumoknak az elkészítését igénylik,
ami érthető az emberek számára, világos, és egyértelműen le vannak benne írva a
dolgok. Nem agyonkörítve, agyonbonyolítva, úgy, ahogy az emberek megértik. Az
átlagember számára a hókuszpókusz nem mond semmit. Az átlagember azt szereti, ha
világosan, egyértelműen vannak neki elmondva azok a dolgok, ami őket érintik. Ez a
feljegyzés is ilyen egyébként, ezt is mindenki értette, aki elolvasta, mert az ő saját
szavaik kerültek ott rögzítésre, azt, amit egy átlagember, egy átlag abai polgár mondott.
Ennyit szerettem volna ehhez a dologhoz hozzátenni. Én őszintén csodálkoztam is rajta,
hogy a rendkívüli testületi ülés ilyen nagy témát is napirendjére tűz, hogy Belsőbáránd
és Bodakajtor-Felsőszentiván problémáinak a megoldása most itt néhány órában.
Évtizedes problémákról van szó egyébként. Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Ezt a javaslatot majd jegyző úrnak eljuttatom.
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Kossa Lajos polgármester:
Az előterjesztésben nem volt arról szó, hogy ma este meg fogjuk ezt a problémát oldani.
Képviselőtársam a kísérőlevelében azt írta, feszültség és indulat érezhető a
fogadóórákon. Természetesen mindkét fogadóórán elhangzottak 90%-a azok a
problémák, amelyek érzékelhetők, tapasztalhatók a településrészeken. Van egy-kettő,
ami nem teljesen úgy van, de én úgy gondolom, hogy ez a lényegen nem változtat.
Vannak megoldandó problémák, úgy ahogy Abán is vannak. A fogadóórára visszatérve
azért én úgy gondolom, és remélem, hogy akik itt ülnek, visszaigazolják, hogy az elmúlt
24 évben mindkét településrészen nagyon sok olyan összejövetel volt, ahol közösen
vitattuk meg a problémákat, de leginkább azt, hogy milyen fejlesztési lehetőségek
vannak. Mindkét településrész az önkormányzat részéről a középtávú és hosszútávú
tervek tekintetében kiemelten kezelt településrész, egy-két adatra vissza szeretnék
térni. Az, hogy rossz a közérzet, annak egyik oka csak az, hogy a képviselő-testület tudott
–e tenni ezen problémák megoldásáért vagy nem, akar –e tenni, vagy nem. Egyben biztos
vagyok, és ezt nyugodt lelkiismerettel mondom el mindenki számára, hogy amit lehetett,
a képviselő-testület igyekezett megtenni mindkét település életében. Az, hogy nem
minden tervünk alakult úgy, ahogy elképzeltük, illetve a külső környezet nem tette
lehetővé azon fejlesztések elindítását, amelyeket terveztünk, és amelyek gyökeresen
fogják megváltoztatni mindkét település életét pozitívan, természetesen ezt is tények,
objektív adatok alapján kell a közösségek elé tárni, és egy összejövetel keretében
mindenki eldöntheti, hogy az önkormányzat akart –e tenni, nem akart tenni, mit tud
tenni. Úgy gondolom, hogy ennél már komolyabb dolgokról is beszélhetünk.
Természetesen a közösségformálásra szükség van. Hozzá szeretném azt tenni, hogy
mindkét településrészen az elmúlt 24 évben több kezdeményezést tett az
önkormányzat, volt Bodakajtoron, volt Belsőbárándon is településrészi önkormányzat,
voltak utcaközösségi képviselők. Egy idő után azok, akik közéleti, közösségi szerepet
vállaltak ezen településrészeken, belefáradtak. Az, hogy ennek mi volt az oka, mi nem,
természetesen ezt is meg lehet beszélni. De egy biztos, hogy mindkét településen mi
igyekeztünk a közösségi élet kapcsán is segíteni. Vannak olyan objektív problémák,
amelyek egyik napról a másikra nem oldhatók meg, de vannak olyanok, amelyen lehet
segíteni. Például Belsőbáránd esetében decembertől az új menetrendtől egy új vonatpár
fog beállni, ami megítélésem szerint egy kis előrelépés. De tudomásul kell venni azt is,
hogy a két településrész esetében vannak olyan objektív feltételek, amelyek esetében
csak akkor tudunk változtatni, csak akkor lesz jobb pl. a közlekedés, ha azok a nagy
beruházások, fejlesztések, amelyeket az önkormányzat tervez, illetve szeretne
megvalósítani, valóban megváltoztatják a települések objektív környezetét. Bodakajtor
esetében természetesen ahogy jeleztem már a választások előtt is, van egy jó hír, akkor
egyrészt a testület döntött arról, -még a tavasz folyamánhogy a megye számára
rendelkezésre álló Európai Uniós fejlesztési források esetében az úgynevezett TOP-4.4
keretében, amely leromlott városi területek rehabilitációjára biztosít fejlesztési forrást,
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Bodakajtor településrészt kívánjuk ezen pályázat keretében szerepeltetni. A választások
előtt is elmondtam, hogy a megyei közgyűlés még a nyár elején jóváhagyta ezt a
projektet. Egy friss, jó hír, hogy a választásokat követően, most novemberben ismét
ülésezett a megyei közgyűlés, és továbbra is a támogatott projektek között van. Ez azt
jelenti, hogy fejlesztésre 102 millió Ft-ot tudunk fordítani Bodakajtoron, illetve ehhez
kapcsolódóan egy közösségi programra 37 millió Ft-ot, és ez a komplex pályázat
gyakorlatilag megoldja Bodakajtornak nagyon sok akut problémáját. Megoldja azt a
problémát is, amelyet görgetünk magunk előtt 1990. óta, a volt szociális bérlakások
kérdését. Hozzá szeretném tenni, a Bodakajtori Állami Gazdaság privatizációja 1990.
előtt történt meg, tehát mi örököltünk egy helyzetet. Az ott élők tudják, hogy milyen
súlyos problémákat kellett megoldani ebből a helyzetből adódóan. Én úgy érzem, hogy
nagyon sok problémát megoldottunk, és ami most előttünk áll lehetőségként, nagyon
komoly lehetőség a családok számára, akik ezekben a lakásokban laknak, mivel ez az
Európai Uniós pályázat nagyon komoly kritériumok mellett egyrészt a szegregáció
megszüntetését biztosítja, másrészt bérlakások építését, vagy más területen bérlakások
vásárlását, ahol ezeket a családok el tudjuk helyezni, és akkor ez a probléma is már
mindenki számára megnyugtatóan rendeződhet. A meglévő épületeknek vagy a
megszüntetése, vagy a felújítása történhet meg, közösségi célokra lehet fordítani, és ez a
pályázat lehetővé teszi azt is, hogy a közösségi tereket fejlesszük Bodakajtoron. A 37
millió Ft-os közösségi program pedig nem fog másról szólni, mint az ott élő
gyermekeknek, hátrányos helyzetű családoknak a kulturális, közösségi, oktatási
tevékenységen keresztül történő segítése. Itt most már csak azért kell lobbiznunk, hogy
ez a projekt elsőként indulhasson el, tehát 2015-ös indulással. Természetesen még múlik
azon is a kezdés, hogy az Európai Unió mikor fogja jóváhagyni Magyarország operatív
programjait, de ez a lehetőség már mindenképpen kézzel fogható lehetőség és erről kell
komolyan egyeztetünk mindenkivel, aki ott él Bodakajtoron. Belsőbáránd esetében a
képviselő-testület szintén vállalta még a választások előtt, hogy a közösségi tereket
szeretné felújítani tavasszal, természetesen a jövő évi költségvetés esetében kell majd
erről tárgyalni, hogyan, milyen forrásokból tudjuk ezt biztosítani. Mindkét
településrészen felmerült igen komoly kérdésként, hogy Aba lakosságarányosan
biztosítja –e azokat a forrásokat, amelyek ezen településrészeket megilletik.
Természetesen ahhoz, hogy érdemben tudjunk erről tárgyalni, el kell készíteni
visszamenőleg is a kimutatásokat. Egyébként én úgy gondolom, hogy nem lesz
szégyenkezni valója Aba képviselő-testületének, de természetesen, ha készen vannak a
tényszerű anyagok, akkor tudunk arról beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak,
milyen korlátok, és ebből milyen továbblépési lehetőségek adódnak. Ezt azért is tartom
nagyon fontosnak, hogy elkészüljön, és nemcsak Bodakajtor és Belsőbáránd
tekintetében, hanem Aba tekintetében is, mert én továbbra is komolyan gondolom azt,
ami a választási programomban le volt írva, hogy az Abai Társadalmi Szerződés nagyon
komoly hátteret biztosított az elmúlt 10 év fejlesztéseihez, elért eredményeihez. Az,
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hogy ez valóban így van –e, és tényszerűen tudjuk bemutatni a megtett utat, egy átfogó
értékelésre lesz szükség, amelyet a képviselő-testület reményeim szerint meg fog tenni.
Ez nem szólhat másról, mint arról, hogy a várossá válási elképzeléseink, amelyek egy
stratégiai anyag keretében kerültek meghatározásra, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a
2004-es elképzelések közül mi valósult meg, mi nem valósult meg, mit tehettünk volna
jobban, mi nem sikerült úgy, ahogy mi szerettük volna, voltak –e ennek objektív okai,
voltak –e szubjektív okai, és ha ezt az értékelést el tudjuk végezni, akkor tud a közösség
érdemben továbblépni, és tud tárgyalni arról, hogy az Új Abai Társadalmi Szerződésben,
amely a következő 10 évre fog szólni, mi szerepeljen, hol legyen ebben Belsőbáránd,
Bodakajtor és Aba helye. Természetesen nagyon fontos az is, hogy ne csak azt vizsgáljuk,
hogy önmagunkhoz képest mit értünk el, tehát akkor objektív egy kép, ha megvizsgáljuk
azt is, hogy környezetünkhöz képest, hasonló nagyságrendű településekhez képest, más
közösségekhez képest hova jutottunk el. Így tud a közösség egy reális képet kialakítani
arról, honnan jöttünk, hol tartunk, és merre szeretnénk tartani. Erre a következő időszak
alkalmas lesz, a választásokat követő hat hónapon belül kell az önkormányzat gazdasági,
gazdaságfejlesztési programját elkészíteni. Természetesen úgy, ahogy eddig, a konkrét
komoly elképzeléseket a közösségekkel egyeztetve fogjuk megtenni, és én elnézést kérek
a bodakajtoriaktól, bárándiaktól, hogy úgy érezték, hogy az utóbbi időben a nagyobb
fejlesztésekről nem beszéltünk. Nem tudunk beszélni, mert ahhoz képest nem voltak
elmozdulások, amit annak idején gyűléseken, összejöveteleken leegyeztettünk, és
higgyék el, számomra is nagyon kínos, amikor megkérdezik, hogy mit lehetne tenni, és
hogy mi lesz. Ha nem tud az ember választ adni rá, konkrét választ, akkor fölöslegesen
ülünk le egymással, de a fejlesztési lehetőségek adottak. Bodakajtoron, az állattenyésztő
telepen továbbra is egy technológia park kialakítása a célja az önkormányzatnak, ennek
természetesen az első lépése az infrastruktúra megteremtése. Erre szintén van Fejér
Megyei Közgyűlési döntés, az infrastruktúra kialakítására támogatást nyújtanak. A
következő hónapokban azért kell dolgozni, hogy ez megtörténjen, és amint az
alapinfrastruktúra a területen kialakul, akkor tudunk arról beszélni, hogy milyen
tartalommal fog megvalósulni a technológiai park. Hozzá szeretném azt tenni, hogy
természetesen az egy dolog, hogy mi mit szeretnénk. Azért nagyon sokat kell tenni, hogy
ezek a gazdaságfejlesztési elképzelések a következő ciklusban megvalósuljanak, és én
ebben kérném mindkét településrész támogatását, segítségét, hogy ezek a beruházások,
ha lesznek megfelelő befektetők, ha meglesznek a megfelelő anyagi források, akkor
haladéktalanul el tudjanak indulni, mert meggyőződésem, hogy azok a feszültségek, azok
a problémák, amelyek feszítik a mindennapjainkat, nagyon sokszor abból adódnak, hogy
nincs elegendő munkahely, nehéz a családok megélhetése, és ez olyan lelki feszültséget
okoz, amely sokszor az emberi kapcsolatokat is megnehezíti. Tehát, a két településrész
esetében képviselőtársammal és akik jelen voltak, azokkal is egyetértek, a következő
hónapok feladata lesz, hogy a felmerült problémákat megvizsgáljuk, illetve azt, hogy mit
tudunk tenni. Az önkormányzat esetében hozzá kell azt is tennem, hogy van olyan
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probléma, amelyben az önkormányzat segíteni tud, viszont szükség van a helyi közösség
összefogására és tevékeny részvételére is. Egy ilyen probléma, amely Belsőbárándon
vetődött fel, hogy nincs bolt, azért gondolkoztam el ezen, mert egy-két adatot vizsgáltam
mindkét településrész esetében, és kiderült, hogy főre pontosan ugyanannyian laknak
Bodakajtoron mint Belsőbárándon, összesen 247-en. Bodakajtoron mégis működik egy
bolt, míg Belsőbárándon volt két bolt is, de mindkettő megszűnt. Tehát ez mutatja, hogy
247 fős közösség is el tud tartani egy boltot, tehát vannak olyan okok is, amin mi tudunk
segíteni, tudunk közvetíteni, de ha a helyiek nem vásárolnak a boltban, akkor nem lesz
bolt soha. Viszont nem olyan nagy a probléma, mert egyeztettem már olyan
vállalkozóval, aki Bárándon boltot üzemeltett. Ő elmondta, hogy havi 400.000 Ft-os
forgalomból már fent lehetne tartani a boltot. Ez azt jelenti, hogy családonként mintegy
5000 Ft-ot kellene vásárolni a boltban. Ha ez megtörténik, akkor újra tud nyitni a bolt. Itt
nem támogatásról van szó, hanem csupán arról, hogy családonként 5000 Ft-ért kellene
vásárolni ebben a boltban havonta. A helyzetet meg lehet oldani, de ehhez a helyiek
közössége is kell. S még egyet szeretnék hozzátenni ahhoz, ami itt elhangzott, illetve ami
képviselő úr leveleiben, tájékoztatóiban szerepel. Folyamatosan azt érzékeli az ember az
alakuló ülésünk óta, október 21-e óta, mintha itt olyan problémák lennének, illetve olyan
embertelenül viselkedett volna az abai képviselő-testület a közösségekkel, amely
indulatokat, feszültségeket gerjeszt emberekben. Én bízom abban, hogy ha ez az anyag
elkészül, amelyben igyekszünk reálisan, tárgyilagosan bemutatni azt, hogy mit tettünk,
mit tehettünk, és honnan hová jutottunk el az elmúlt 10 évben, ez kellő alapot, lelki
alapot ad mindenki számára, hogy higgadtan, nyugodtan tudjunk a továbblépés
lehetőségeiről beszélni. Azért sem értem az indulatokat és a feszültségeket, mert
valóban igaza van képviselőtársamnak, a demokrácia nagyon fontos, és mi is komolyan
vesszük a demokrácia szabályait és igyekeztünk a demokrácia kereteit bővíteni az
elmúlt években, hol több, hol kevesebb sikerrel, de mindenképpen a demokrácia
kiteljesítésére, a közösségi részvétel lehetőségeinek a megteremtésére törekedett Aba
képviselő-testülete és jómagam is polgármesterként. Aba képviselő-testületének a helyi
közakaratot kell megvalósítania az önkormányzati törvény szerint is, de én úgy
gondolom, hogy ha a közösséget nézzük egészében, akkor is ezt kell szem előtt
tartanunk. Vannak olyan esetek, amikor egy-egy ember kérését, bármennyire is
szeretnénk, de nem tudjuk teljesíteni. Kérem, hogy az elkövetkezendő időszakban
igyekezzünk a képviselő-testület jóindulatát feltételezni. Én úgy gondolom, hogy olyan
emberek ülnek ennél az asztalnál, akik nemcsak ennél az asztalnál, hanem a közösségi
élet egyéb területén is sokat tettek azért, hogy a településünk előbbre jusson. Nem tudok
mást hozzátenni zárszóként, ha egymást tisztelni tudjuk, ha egymás tisztelete lesz a
cselekedeteink mögött, akkor én egészen biztos vagyok benne, hogy a két
településrészen felmerült problémák is sokkal gyorsabban fognak megoldódni és ehhez
az elkövetkezendő időszak kedvező lesz akkor, ha mi is össze tudunk fogni és hiszünk
egymás jóindulatában.
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Dr. Mikula Lajos képviselő:
Reagálhatok erre? Köszönöm polgármester úr szavait. Örülök, hogy a fogadóórák
megszervezésében segítettem. Látható, hogy a nyilvánosságnak mégis csak van ereje, a
demokrácia mégis működik. Ez nekem erőt ad, hogy az Abai Hírek című Facebook oldalt
a lehető legnagyobb erővel továbbra is folytassam, hiszen ezek a problémák
megfelelően, széles nyilvánosságot kaptak. Talán ez is segített abban, hogy polgármester
úr egyfajta elnézés kéréssel fordult Bodakajtor-Felsőszentiván, Belsőbáránd lakói felé,
elismerve azt, hogy bizony vannak problémák. Nagyon bízom benne, hogy a pénteki,
tehát a december 5-e, 18 órakor a Teleházban tartandó abai fogadóórának is hasonló
hatása lesz, és az is majd segítséget adhat abban, hogy a problémákat közösen, együtt
meg tudjuk oldani. Amit polgármester úr mondott, az úgy gondolom, megerősíti azt,
hogy egy ilyen eseti bizottságnak a létrehozása segítheti ezeket a folyamatokat, így
bízom benne, hogy amikor majd ezt a javaslatomat a képviselő-testület tárgyalja, akkor
kellő támogatással biztosítja, és ez az eseti bizottság is tud segíteni abban, hogy ne csak a
múltbéli dolgokkal foglalkozzunk, hogy mi volt itt az elmúlt 10 évben és milyen heroikus
küzdelem folyt annak érdekében, hogy Belsőbáránd és Felsőszentiván fejlődjön, hanem
arról is szót tudjunk váltani, hogy mi lesz a jövőben, hogyan fognak ezek a
településrészek fejlődni, egyik napról a másikra hogyan fog az emberek életében
megjelenni valami kis apró pici változás, ami őket boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá
teszi. Tehát csak bízni tudok abban, hogy ezt a javaslatomat majd a képviselők el fogják
fogadni. És hogy itt a végére azért egy picit ünneprontó legyek, én azt szeretném
megkérdezni, hogy van –e aláírt támogatási szerződés a felsőszentiváni fejlesztések
ügyében, tehát az a száz egynehány millió Ft-os fejlesztés, illetve van egy 37 millió Ft-os
közösségi fejlesztés, hogy van –e ilyen szerződés, vagy ez csak egy olyan terv, amiről egy
megyei önkormányzat döntött, de egyébként nem ő az, aki a pénz fölött diszponál.
Kossa Lajos polgármester:
Azt hiszem elég világosan elmondtam, tehát a megyei önkormányzat döntött róla,
támogatja, és ezekről keretekről a megyei önkormányzat dönt.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Tehát akkor támogatási szerződés még nincs aláírva. Tehát ez egyenlőre még egy terv,
hogyha jól értem, de igazíts ki, hogyha félreértettem valamit. Igen, köszönöm szépen, azt
mondta polgármester úr, hogy ez egyenlőre még egy terv, támogatási szerződés még
nincs aláírva. Bízom benne, hogy nagyon hamar aláírásra kerül, majd amikor elfogadják
Magyarországgal kapcsolatos operatív programokat és mindenféle egyéb nemzeti
jogszabály is megszületik ezekhez kötődően. Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.
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Bizottsági tisztségekkel kapcsolatos kérdések
Megadom a szót képviselőtársamnak.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Ehhez aztán tényleg nem tudok mit hozzátenni, azon túl, amit leírtam. A bizottságoknak
a fölállítása, az alpolgármester megválasztása egy olyan feladat, amit el kell végeznie az
önkormányzatnak. Abszolút jobbító szándékkal írtam azt a levelet. Gondolom mivel
újonc vagyok, nem feltétlenül ismerhetik az én szakmai életutamat, mindazt a
tevékenységet, amit eddig folytattam. Hát azért bejelentkeztem egy tisztségre, aztán
majd a képviselőtársaim eldöntik, hogy erre a tisztségre én alkalmas vagyok –e, ezek a
referenciák elegendőek –e, avagy sem. Én nem gondolom, hogy erről megint beszélni
kellene. Lesz majd egy lista, abban benne lesz, hogy kinek milyen helyet, tisztséget,
pozíciót javasol polgármester úr, de aztán arról majd a képviselő-testület dönt. Én el
fogom fogadni a képviselő-testület döntését, bármilyen döntés is legyen az. Azt azért
nem ígérem meg, hogy képviselőtársaimtól nem kérdezem meg a döntésüknek az okát,
legyen az pozitív vagy negatív. Mind a kettő esetben fogok kérdezni, ezt meg tudom
ígérni. Egyébként én erről nem feltétlenül szeretnék most beszélgetni. Ez egy olyan
feladat, ami egy egyeztetési feladat, polgármester úrnál van a feladat megoldásának a
kulcsa, hiszen az ő javaslata lesz majd, ami a bizottságokra vonatkozik. Én érdeklődéssel
várom, hogy majd a jövőben kapunk egy listát, amin rajta van, hogy melyik bizottságba
melyik képviselőnek lesz módja polgármester úr javaslata szerint részt venni, milyen
külső szereplők, illetve milyen képviselői résztvevőkkel állnak föl ezek a bizottságok.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Képviselőtársamat még csak annyira szeretném kérni, ha ki tudná
egészíteni az indoklását, ha megtenné számomra azt, ha tájékoztatná arról a képviselőtestületet, hogy az elmúlt években betöltött tisztségei alapján tudott –e volna segíteni
bármit Abának, és ha igen, akkor miben segítette a közösségünket. Megköszönném, ha
írásban megkaphatnám ezt a bizottsági tisztségekhez.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Ez mennyiben releváns a képviselői tisztségek elosztásában, hadd kérdezzek vissza.
Kossa Lajos polgármester:
Az én lelkiismeretem számára fontos. Természetesen tudomásul veszem azt is, hogyha
képviselőtársam erről nem tájékoztat. Nekem ez a kérésem van.
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Dr. Mikula Lajos képviselő:
Tehát az önkormányzati működéséhez nem, polgármester úr lelki egyensúlyához ez a
dolog fontos információ lehet. Meg fogom fontolni, hogy polgármester úr lelki
egyensúlya az egy olyan kérdés –e számomra, amely miatt tollat ragadok és elmondom,
hogy mit miért tettem, mit miért nem tettem az elmúlt időszakban. Hogy milyen
tisztségben szeretnék, hogy milyen tisztségben érzem azt, hogy a fölkészültségem
megfelelő, az pedig le van írva ebben a javaslatban, kérésben. Ha ezt megfogadja
polgármester úr, akkor örülök, ha nem fogadja meg, az is egyfajta üzenete ennek a
dolognak. Én mind a kettőt tiszteletben fogom tartani, nem fogok vitatkozni ebben az
ügyben képviselőtársaimmal sem, sem senkivel. De még egyszer mondom, azt nem
ígérhetem meg, hogy nem kérdezek. S ehhez egyébként érdemes hozzászokni, sokat
fogok kérdezni az elkövetkezendő időszakban.
Kossa Lajos polgármester
Köszönjük szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak –e szólni?
Varga Istvánné képviselő:
Tisztelt képviselő-testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt vendégek! Én meglepődve
látom dr. Mikula Lajos képviselőtársamnak a felvetéseit. Mélységesen elszomorít. Én azt
gondoltam, hogy ő azért akar itt a képviselő-testület tagja lenni, mert fölajánlja mindazt
a segítségét, amit az elmúlt 20-24 évben Budapesten tartózkodva tanult. Kiokosodott,
így mondanám. És én azt gondoltam, hogy segítő és pozitív szándékkal jön ide. Ennek
ellenére azért vagyok szomorú, mert nem ezt érzem. Én, fontos nekem a lelkem, úgy
ahogy polgármester úr is említette, mert gondoljunk bele. Igaz, hogy én óvodavezető
vagyok, de tudom és tanultam némi pszichológiát, hogy az ember nemcsak testből,
lélekből is áll, úgy egy egység. Én azt gondolom, hogy ez Önre is vonatkozik. Lehet, hogy
nincs lelke, lehet, hogy nincs rá szüksége, nem tudom, ezt meghagyom önnek válaszul,
hogy válaszoljon rá magában. Én azt gondolom, hogy az egy keserű emberre vall, ha itt
az elmúlt 24 év értékeit vitatja, kérdőjelezi. Én azt gondolom, hogy azok az emberek,
akik itt ebben a tanácsteremben, ezekről a nagyon fontos, bölcs kérdésekről döntöttek,
amelyek értékként már itt vannak ebben a településben. Várossá váltunk, gyönyörű
intézményösszhang van a településen. Többet meg tudunk adni az abai gyerekeknek,
mint egy városi ezelőtt egy városi, például egy székesfehérvári intézményben. Olyan
értékeket alakított ki ez a település, azok a bölcs képviselő-testületek, akik az elmúlt 24
évben és mondhatnám azt is, hogy köztünk vannak, vagy már nincsenek köztünk, mert
sajnos elhunytak, de tiszta lelkiismerettel és bölcs megfontolásból döntötték el azokat a
kérdéseket, azokat megszavazták, amelyek ma Aba értékeit csak növelik, és minőséget
hozta Aba életében. Olyan minőséget, amelyet a gyerekeinken keresztül kapnak meg a
családok. Mert azzal, és engedtessék meg, ha már óvodapedagógus is vagyok, azzal,
hogy értéket közvetítünk a gyerekeken keresztül, ez a családokhoz is eljut. Büszke
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vagyok arra, hogy én nevelhetem az abai gyerekeket. Javaslom a képviselőtársamnak,
látogasson el az óvodába, mit fejlődött ebben a rendszerben, ebben a 24 évben. Rengeteg
pályázattal, odafigyeléssel, a központi továbbképzések legjobb kihasználásával,
mindazok az értékek, amik itt vannak a településen, ezek a gyönyörű épületek,
felújítások, fejlesztések, napelem három intézményben, nem beszélve a korszerűsítésről,
az energiatakarékosságról, az oktatás-nevelésen keresztüli szellemi értékekről, ami
mind-mind megvalósult ebben a kisvárosban, amikért az itt ülő emberek, 30-40-50
emberről van szó, akik itt felelősen döntöttek, mert akik itt döntöttek, az én véleményem
szerint a legjobb szakmai tudásuk és a többi ember iránt érzett tiszteletük szerint
döntöttek. És engem ez elszomorít, hogy Ön, mielőtt idejön Abára Budapestről ingázva,
hol volt ebben a 24 évben? Figyelemmel kísérte, hogyan fejlődik a település? Vagy itt
ezeknek az embereknek a tudását most megkérdőjelezi. Szomorú vagyok. Felveti a
műemlékeinket, szobrainkat. Melyik nem tetszik? Fejes Ádámé, aki tudjuk nagyon jól…
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársam, szeretném jelezni, hogy a rendkívüli testületi ülésünkön csak a
napirendi ponthoz kapcsolódóan lehet hozzászólni.
Varga Istvánné képviselő:
Elnézést kérek, akkor azt szeretném még mondani és kérni a képviselőtársamtól, jöjjön
el az óvodába, nézze meg a gyerekeken keresztül a fejlődést és a jövőben ajánlja föl
mindazt a tudását, szakmai segítségét, amelyre szüksége lehet településünknek, lásd
Európai Uniós küszöbön álló feladatok és lehetőségek. Én ezt kérem, és ezt várnám el, és
tényleg elszomorító, hogy nem így nyitott képviselőtársam. Én kívánom, hogy találja
meg azt az egyenes utat, azt a helyes utat, amely idevezeti közénk, mert ez a település a
legjobbat akarja az itt élő embereknek, az itt élő legkisebbtől a legöregebbig. Erre
szeretném önt kérni.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Megadom a szót, de utána kérem, csak a napirendhez kapcsolódóan…
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Amit a képviselőtársam elmondott, csak arra fogok reagálni. Szerintem ez már nem a
napirend.
Kossa Lajos polgármester:
Nem Önnek mondtam, a többieknek, lehetőleg csak a napirendhez kapcsolódóan…
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Dr. Mikula Lajos képviselő:
Én úgy gondolom, azt vettem ki képviselőtársam szavaiból, hogy egyfajta lelketlen
embernek tekint engemet, lelketlen embernek tart. Képviselőtársam úgy ítélkezik
fölöttem, hogy engemet nem ismer. Ez számomra nem erősíti meg azt a fajta
bölcsességet, amit a szavaiban elmondott, ennek a bölcsességnek a hiányára utal
elsősorban, hogy valakiről úgy próbál ítéletet mondani, ráadásul nyilvánosság előtt
személyében, hogy nem ismeri. Én azt gondolom, hogy ez nem helyénvaló. Az óvodába el
fogok látogatni, ezt megígérem, és meg fogom én azt a dolgot nézni. Nem gondolom,
hogy az óvodával, mint intézménnyel olyan jellegű probléma lenne, amit el kéne
mondani, vagy le kéne írni. Az eddigi papírokban sem látok semmi olyasmit, ami az
intézményeknek a működésével bármiféle kritikát fogalmazott volna meg. Én azt kérem,
hogy ne csak a szavakban legyen bölcs, hanem a cselekedeteiben is. Kétszer mérj,
egyszer vágj, számolj ötig vagy tízig, mielőtt beszélsz. És azt kérem, hogy ismeretlenül ne
nevezzen senkit sem lelketlennek, mert az nem engem minősít, hanem önt. Köszönöm
szépen.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen. Képviselőtársamtól én is ezt kérem, hogy lehetőleg akkor a saját
oldalain hasonló módon írjanak, gondolkodjanak azokról az emberekről, akik ennél az
asztalnál ülnek. Meg fogjuk egymást ismerni és akkor talán az előítéletek is megszűnnek.
Hasonló bölcsességet kérek. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött a mai ülésre,
ezennel az ülést bezárom.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Bejelenteni valóm azért volna polgármester úr.
Kossa Lajos polgármester:
Rendkívüli testületi ülésen a Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint az
előterjesztésben szereplő napirenden kívül mást tárgyalni nem lehet.
Dr. Mikula Lajos képviselő:
Jó, akkor napirenden kívül mondom el. Őszintén, vége van a napirendünknek? Akit
érdekel, hogy mit szerettem volna bejelenteni, az maradjon. Napirenden kívül, a
magyarországi önkormányzatokról szóló törvény nagyon egyértelműen fogalmaz azzal
kapcsolatban, hogy mikor kell bizottságokat és alpolgármestert választani. A törvény
úgy fogalmaz, hogy az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen kell az alpolgármestert,
illetve a bizottságokat megválasztani. Nem tesz a törvény különbséget rendes és
rendkívüli ülés között, tehát ezen az ülésen Aba Város Önkormányzatának, Aba Város
Képviselő-testületének a törvény szerint kötelező feladata lett volna megválasztania a
bizottságok tagjait és az alpolgármestereket. Én ezt a törvénysértést jelezni fogom a
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Kormányhivatal felé és bízom benne, hogy megerősítik azt az álláspontot, amit én itt
most elmondtam. Hogyha nem erősítik meg, akkor természetesen nyilvánosan elnézést
fogok kérni mindenkitől, akit becsaptam. De akinek ez a dolog kétséges, az javaslom,
hogy olvassa el az idevonatkozó passzusát az Mötv-nek, ha gondolják és van idejük rá.
Ugye most már napirenden kívül vagyunk, tehát baráti beszélgetésben vagyunk, akinek
van ideje rá, akkor azt is meg tudom mondani, hogy melyik bekezdésben van ez. Ez
kérném tisztelettel az Mötv. 43.§. (2) bekezdésében szereplő, kötelező feladat. Úgyhogy
én csak ennyit akartam bejelenteni napirenden kívül.
Ez nem szerepel a jegyzőkönyvben, de mindannyian tudni fogják és hamarosan az Abai
Hírekre is felkerülnek ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy itt lehet egy hitvitát
folytatni arról, hogy lelki kérdés, vagy jogi kérdés. Én jogász vagyok, én úgy gondolom,
hogy a törvényeknek a betartása és a törvényességnek a fönntartása az egyfajta
példamutatás egy önkormányzat részéről, a képviselő-testület részéről is. Hogyha egy
képviselő-testület nem tartja be a rá vonatkozó törvényi előírásokat, akkor mit várunk el
polgárainktól. Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes utazást kívánok hazafelé.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgarmester

Nagy Andras Botond
jegyzo

2014. december 3. rendkívüli nyílt ülés
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 8127 Aba, Rákóczi u. 12. 22/430-002 22/593-016  onkormanyzat@aba.hu

