JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. március 11-i nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László,
Mercsek György, Németh László, Dr. Pőcze Ferenc,
Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné és Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, valamennyi képviselő jelen van.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1.) Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2008. évi költségvetésének
elfogadása
2.) Bejelentések
Zárt ülés keretében:
1.) Az Aba-Invest Kft. beszámolója
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
1.) Aba Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2008. évi költségvetésének
elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
A mai képviselő-testületi ülés a bizottságok és a Bodakajtori Településrészi Önkormányzat
ülésével egybekötött, ezért arra szeretnék mindenkit kérni, hogy amennyiben a napirendhez
kapcsolódóan kérdése, hozzászólása van, jelezze.
Mielőtt rátérnénk a 2008. évi költségvetés megtárgyalására, szeretném bemutatni a képviselőtestületnek a polgármesteri hivatal új pénzügyi osztályvezetőjét, Takács Viktóriát kérem,
hogy pár szóval mutatkozzon be.
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Takács Viktória pénzügyi osztályvezető:
Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy az abai
hivatalban dolgozhatok. Nagyon nehéz költségvetési év elé nézünk, de bízom abban, hogy
munkámmal hatékonyan tudom segíteni az önkormányzatot. Amennyiben a képviselői
munkájukkal kapcsolatban bármikor bármilyen kérdés merül fel, bizalommal forduljanak
hozzám.
Kossa Lajos polgármester:
Takács Viktóriáról annyit még mindenképpen érdemes elmondani, hogy jó pár évig
Sárkeresztúron volt jegyző, majd ezt követően az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumban dolgozott.
Képviselőtársaim már az előző ülésen kézhez kapták az önkormányzat és intézményei
költségvetési tervét. Akkor is jeleztem már, hogy igen nehéz év elé nézünk. A jelenlegi
költségvetési terv 4.400.775 ezer Ft kiadási és 4.366.385 ezer Ft bevételi főösszeggel számol,
a költségvetés hiánya 34.390 ezer Ft. Az előző ülésen is elmondtam, hogy mindenképpen
szükségessé válik menetközben a költségvetésünk újbóli tárgyalása illetve a hiányzó
forrásokra is megoldást kell keresnünk. A tavalyi év végén bíztuk meg a Hermes-Holding
Kft-t az önkormányzat vagyonhasznosítási koncepciójának elkészítésével, amely a
költségvetésünk szerves részét fogja képezni. A cég ígérete szerint a koncepció március
végére el fog készülni. Úgy gondolom, hogy a vagyonhasznosítási terv elfogadásával
egyidejűleg kell megoldást találnunk a hiányzó források előteremtésére is. Amellett, hogy
továbbra is biztosítanunk kell valamennyi intézményünk működését, költségvetésünk nagyon
komoly fejlesztéseket is tartalmaz, amelyeknek igen feszített ütemben kell megvalósulniuk.
Valamennyi fejlesztés kapcsán még sok teendője lesz a képviselő-testületnek, közösségnek
annak érdekében, hogy eredményesen be tudjuk fejezni az év végéig azokat. Az egyik
legfontosabb és legsürgetőbb feladat a szennyvízhálózat megépítésének befejezése, a
szennyvíztisztító telep megépítése. Ahogy az előző testületi üléseken is jeleztem, az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott címzett támogatás
átcsoportosítására vonatkozó kérelmünk elbírálás alatt van. A szennyvíztisztító telepet
szeretnénk PPP konstrukció keretében megépíteni, ehhez kérjük a minisztérium támogatását.
Az elmúlt hetekben kálozi polgármestertársammal többször egyeztettünk a minisztériummal
és reményeink szerint március végéig megkapjuk a jóváhagyó döntést és tudunk a beruházás
további menetéről is érdemben tárgyalni. Az elkészült hálózat műszaki felülvizsgálata
folyamatban van, amelynek tükrében szeretnénk pontos tájékoztatást adni majd arról, hogy
milyen formában, hogyan folytatódhat a beruházás, milyen határidővel tudjuk megkezdeni a
szennyvíztisztító telep építését. Szintén nagyon fontos feladatunk az elnyert Európai Uniós
támogatások felhasználása, a leendő középiskola épületének valamint az Aba Sámuel
Általános Iskola épületének bővítése. Több olyan beruházásunk is van még, amelyek már
elnyert támogatással rendelkeznek, amelyekhez szintén biztosítottuk az önrészt a 2008. évi
költségvetésünkben. Fejlesztési elképzeléseink mellett komoly problémák is vannak. Az idei
évben egy komplett kistérségi turisztikai pályázat keretében pályázni szeretnénk Bodakajtoron
a volt munkásszálló épületének felújítására. A költségvetésünkből az is kitűnik továbbá, hogy
több apróbb probléma merül fel a működtetés területén is, melyeket ebben az évben meg kell
oldanunk. Komoly feladatot jelent továbbá az önkormányzat likviditásának fenntartása, amely
részben a fejlesztéseink, beruházásaink csúszásának köszönhető, részben pedig egyéb objektív

2

okokra vezethető vissza. Mindenesetre a 2008-as évben megoldást kell találnunk egy hosszú
távon fenntartható költségvetés megvalósítására.
A költségvetési tervünkből az is kiderül, hogy az önkormányzat helyi adókból a
költségvetéséhez képest igen kis mértékben részesül. Az elmúlt években, hónapokban is
többször esett szó arról, hogy Aba egy nagyon komoly lehetőséget kapott, amelyet részben az
itt élő emberek összefogása, egyirányú akarata teremtett meg. A Társadalmi Szerződés
megkötése, a Magisztrátus megalakítása biztosíthatja a nyugodt hátteret a feladataink
teljesítéséhez. A nyugodt háttér nagyon sok partnert is biztosított számunkra. Az
önkormányzati választásokat követően elfogadott gazdasági programunk pedig egyértelműen
kijelölte azokat a fejlesztési irányokat, amelyek mentén településünk, közösségünk komoly
eredményeket érhet el a következő években. A gazdasági programunk 2010-ig szól, de az
általunk elfogadott stratégiai elképzelések megvalósítása a 2007-2013-as Európai Uniós
fejlesztési ciklushoz igazodott. A gazdasági program a stratégiai elképzelések mellett
tartalmazza mindazon megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési tervek listáját is,
amelyek szerves részét képezik ennek az anyagnak és amelyekről széles körű társadalmi vitát
folytattunk le a településen belül illetve kívül is. Jómagam az eddigi eredményeket annak
tudom be, hogy hosszú éveken keresztül egységes képviselő-testülete volt Abának, és ez a
képviselő-testület felelősséggel, a közösség érdekeit figyelembe véve döntött. Megalapozott
jövőkép áll tehát a település előtt, amely nemcsak a közösség támogatását bírja, hanem
megvalósíthatósági tanulmányaink, fejlesztési stratégiáink, engedélyezési terveink döntő
többsége a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács illetve a kormány támogatásával készült el. A megnyíló Európai Uniós pályázati
lehetőségekkel is élni tudunk. Fejlesztési elképzeléseinket a kistérségi együttműködésre is
alapozzuk. Megítélésem szerint Aba nagyon komoly lehetőséget kapott azáltal, hogy a
szomszédos települések egyetértésével, támogatásával önálló kistérséggé válhatott 2004.
január 1-jétől. Az önálló kistérséggé válás új funkciók megteremtését tette lehetővé Abán,
több olyan elnyert támogatásunk is van, amely az önálló kistérségi funkciónak köszönhető,
mint például a tanuszoda, tornacsarnok megépítése és a kistérségi járóbeteg-ellátó központ
kialakítása. Másik fontos stratégiai elképzelés, amelyre alapoztuk az eddigi évek fejlesztési
lehetőségeit az a börgöndi repülőtér fejlesztése. Mára elmondható, hogy rendelkezünk jogerős
környezetvédelmi és a zajgátló védőövezet kijelölésére vonatkozó hatósági engedélyekkel.
Sajnos előre nem számolhattunk azzal, hogy közel két évet vesztünk a pereskedésekkel. Az
eddig megszületett bírósági ítéletek egyértelműen azt igazolják, hogy az önkormányzat akkor,
amikor támogatta ezt a fejlesztési elképzelést, felelősen, a helyi közösség érdekeit figyelembe
véve, a hatályos jogszabályokat betartva járt el. A beruházás csúszása igen komoly bevételi
kiesést jelent az önkormányzatnak, amely egyik fő oka a likviditási problémáinknak. Néhány
évvel ezelőtt az Aba-Farm Kft-t létrehozva megvásárolta az önkormányzat a volt bodakajtori
állattenyésztő telepet azzal a céllal, hogy ott a későbbiekben ipari parkot szeretne létrehozni.
Képviselőtársaim előtt ismert, hogy a cég negatív működése igen komoly, nem tervezett
kiadásokat jelentett az önkormányzat számára. Az is érzékelhető volt az elmúlt időszakban a
közösségen belül, hogy a beruházásaink csúszása miatt vannak elégedetlen hangok. Úgy
gondoltam, hogy ezek átmeneti problémák lehetnek és azok a fejlesztési elképzelések,
amelyekre vonatkozóan aláírt szerződésekkel rendelkezünk az év folyamán elindulhatnak.
Mai napon Jegyző Asszony kézhez kapott egy levelet, amelyet szeretnék felolvasni, mert úgy
gondolom, hogy a levél átlépi azt a határt, amelynél már elmondható, hogy igen komoly
veszélyeket rejt magában a közösség számára.
”Tisztelt Jegyző Asszony! Megkaptuk a 2008. február 26-án kelt levelüket, a gépjárműadóról,
korábban gépjármű-súlyadóról szóló értesítésüket. Bejelentjük, hogy a Kisfaludy és
Széchenyi utca lakossága az adó befizetése ellen polgári engedetlenségi mozgalmat indít.
Indoklás: a Széchenyi és Kisfaludy utcák minősíthetetlenül rossz állapota miatt
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gépjárműveink folyamatosan meghibásodnak, ezért a gépjárműadó összegét a járműveink
javíttatására kell fordítani. Továbbá kérjük, hogy ezt a témát szíveskedjen az Abai
Magisztrátus előtt is megtárgyalni ezzel is érvényt szerezve a részvételi demokrácia
intézményének, melyet társadalmi szerződéssel pecsételtek meg. Jó lenne, ha a
Magisztrátusban érdemben, a lakosságot érintő fontos kérdésekről tárgyalnának és nem csak
hosszú távú, rózsaszín víziókat kergetnének. Kérjük Jegyző Asszonyt, hogy levelünket
szíveskedjen továbbítani az illetékeseknek.”
A beadott aláíró ív szerint a Kisfaludy és Széchenyi utcában lakók jelentős többsége aláírta
ezt az ívet.
Jegyző Asszony előterjesztésben csatolta a gépjárműadóról szóló törvény ide vonatkozó
passzusát, amely a következőképpen szól:
„Az országgyűlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, fővárosi,
kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása valamint a közúthálózat karbantartásához
és fejlesztéséhez szükséges források bővítése érdekében a gépjárművek adójáról a következő
törvényt alkotja”
Mindenképpen szerettem volna a mai ülésen erről szót ejteni, ugyanis a napokban többen is
megkerestek telefonon azzal, hogy Trexler Ferenc aláírásokat gyűjt a faluban polgári
engedetlenség szervezése ügyében a gépjárműadó meg nem fizetése vonatkozásában. Nagyon
elszomorítónak tartom az esetet. Meggyőződésem, hogy azok többsége, akik ezt az ívet
aláírták, nem voltak tisztában azzal, hogy mit írnak alá. Az önkormányzat tervezett
gépjárműadó bevétele 2008-ban összesen 17 millió forint, a tavalyi évben pedig mintegy 18
millió forint folyt be ezen a jogcímen. Az elmúlt két évben több mint 300 millió forintot
költött az önkormányzat az utak fejlesztésére Abán. Úgy gondolom, hogy ennek tükrében
nem kell arról beszélnünk, hogy a gépjárműadóból befolyó bevételeket mire fordította az
önkormányzat. Másik akut probléma a szennyvízberuházás elhúzódása és ebből adódóan az
utak rossz állapota, melyet a beruházás befejezését követően szeretnénk megoldani. Aki az
aláírásgyűjtést elkezdte, nagyon veszélyes útra tévedt és a közösséget is rossz irányba kívánja
elvinni. Polgári engedetlenség ilyen ügyben nem létezik, tehát az önkormányzat a
gépjárműadóból befolyt összeget az utak fejlesztésére fordítja, és amely töredéke az utak
pormentesítéséhez szükséges összegnek. Az önkormányzatnak komoly plusz forrásokat kell
pályázati úton megszereznie annak érdekében, hogy a község valamennyi útját pormentesíteni
tudjuk. A helyi adó megfizetése alól kibújni ilyen módon nem lehet, aki nem fizeti be, annak
kamatozni fog. A legnagyobb probléma mégis inkább az, hogy ha ez a felfogás tömegesen
elterjed Abán és az emberek nem fizetik be a helyi gépjárműadót, akkor az önkormányzat
likviditási helyzetét tovább fogják rontani, és ez egy nagyon veszélyes folyamatot indíthat el.
Azért is érthetetlen számomra ez a levél, mert az önkormányzat és a képviselő-testület arra
törekedett az elmúlt években, hogy valamennyi komoly fejlesztésünket, elképzelésünket
egyeztessük a közösséggel, ezért kezdeményeztük a magisztrátus létrehozását is. A levél az
Abai Társadalmi Szerződés felmondását is jelenti. A magisztrátusban – úgy gondolom – nem
hosszú távú rózsaszínű víziókkal kergetőzünk. A magisztrátus tagjai az alakuló ülésen
megkapták a gazdasági programot. Az elmúlt testületi ülésre valamennyi magiszter meghívót
kapott és olyan fejlesztési elképzelésekről tárgyaltunk, amelyeket pályázati formában
szeretnénk megvalósítani: kistérségi járóbeteg-ellátó központ, Dél Kapuja Program. A
pályázatokat benyújtottuk. A levélben visszaköszön egy rosszízű mondat, amely nemrég
megjelent egy másik helyen is. A „hosszú távú rózsaszín víziók” kergetése kifejezés a Fejér
Megyei Hírlapban megjelent sms-ek között is szerepelt. Megítélésem szerint már az sms is
egy olyan üzenet volt nemcsak az abaiak számára, hanem Fejér megye közvéleménye számára
is, amely Aba eddigi értékeinek lerombolását vette célba. Ha ezt a folyamatot nem tudjuk
megállítani, illetve ez az engedetlenségi mozgalom teret nyer Abán, akkor a közösség el fogja
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veszíteni azokat a lehetőségeket, amelyek hosszú évek kínkeserves munkája, összefogása
teremtett meg. Örülök, hogy éppen szombatra hívtam össze a magisztrátus ülését, ahol arról
fogunk tárgyalni, hogy milyenné formáljuk az Abai Magisztrátust, és valamennyi tag kapott
egy kérdőívet, amelyben véleményüket kérjük az eljövendő munka kereteihez, tartalommal
való megtöltéséhez. Az elmúlt év végén is többször jeleztem már testületi üléseken, hogy a
2008-as év sorsdöntő lesz Aba szempontjából. Elmondtam, hogy a maga helyén mindenkinek
még egy kicsit többet kell tenni annak érdekében, hogy az elképzeléseink valóra váljanak. Ez
a levél arról tanúskodik, hogy nagyon sokan nem többet akarnak tenni, hanem semmit és
törvényes kötelezettségüknek sem kívánnak eleget tenni. Természetesen ha ez így lesz, azt
jómagam és a testület is tudomásul fogja venni, de hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem a
testületről, a polgármesterről, hanem a közösség jövőjéről van szó. Az a gazdasági program,
amelyet közösen fogadtunk el, megvalósítható, nem rózsaszín álmokról van szó. Az, hogy
mikor tudjuk megvalósítani azon múlik, hogy ezekben a nehéz időkben a közösség felül tud-e
emelkedni a megosztó szándékokon. Nem véletlenül neveztem meg Trexler Ferencet sem, aki
az aláírásokat gyűjtötte az elmúlt napokban. Az elmúlt év végén, amikor a képviselő-testület
az Aba-Farm Kft. tevékenységéről, Trexler úr felmondásáról tárgyalt, jeleztem, hogy a kft.
tevékenységével igen komoly gondok vannak. Amikor az Aba-Farm Kft-t létrehoztuk és
megbíztuk Trexler Ferencet a kft. ügyvezető igazgatójává, egy elvárásunk volt, amit ő vállalt
is, hogy a telep megvételére biztosított hitel kamatait addig a cég tevékenységéből biztosítja,
amíg fejlesztési elképzeléseink az ipari parkra vonatkozóan nem indulhatnak el. A kamat 15
millió forint volt évente. A kft. üzleti tervének elfogadásakor azzal számoltunk, hogy a cég a
kamat értékét ki fogja termelni. A két év kamatát azonban szintén az önkormányzatnak kellett
biztosítani és emellett – a tények azt mutatják – a cégnek üzemi tevékenységéből még 40
millió forint vesztesége van. A képviselő-testület a május 31-i mérlegbeszámoló kapcsán
fogja értékelni az Aba-Farm Kft. tevékenységét és meghozza a szükséges döntéseket.
Mindezek tükrében meglehetősen inkorrektnek tartom, hogy valaki miután a saját helyén
veszteséget okoz, amely az önkormányzat jelenlegi problémáihoz részben hozzájárul, majd
egy ilyen kezdeményezéssel ismételten komoly gondot okoz nemcsak az önkormányzatnak,
hanem a közösségnek is, hiszen Aba ki fogja engedni a kezéből mindazon lehetőségeket,
amelyekért az elmúlt években együtt dolgoztunk. Kérek mindenkit, hogy mindezek fényében
értékelje azt a folyamatot, amely elindult. A magam részéről Aba előtt más utat nem látok,
mint amit a társadalmi szerződésben és a gazdasági programban megfogalmaztunk.
Amennyiben ezt valaki nem így gondolja, akkor helyette fel kell vázolnia egy másik
jövőképet. Ilyet nem látok, illetve az a jövőkép, amely az aláírásokból tükröződik, az a
közösség teljes széteséséhez fog vezetni. Érthetetlen számomra a felvetés és maga a
megfogalmazás messze túlmutat azon, amiről szól. Nem vagyok biztos benne, hogy
végiggondolták, hogy milyen következményekkel járhat ez a kezdeményezés. A mai napon
arra készültem, hogy elfogadjuk a költségvetést azzal, hogy kemény munka áll előttünk annak
érdekében, hogy ezt az évet sikerrel vegyük végig. A ma érkezett levél felszínre hozott olyan
dolgokat, amelyekkel komolyan kell foglalkoznunk. Nem látom, hogy hol lehetne
újratárgyalni mindazon folyamatokat, amelyeket 2004. szeptember 23-án kezdtünk el. Egyet
tudok, ha az emberek többsége most nem mond nemet az ilyen jellegű kezdeményezésekre és
baráti beszélgetésekben sem utasítja vissza, akkor nagyon veszélyes útra téved Aba.
Valamennyi partner, bank azt hangsúlyozta eddig, amikor szerződést kötött az
önkormányzattal, hogy mivel itt van egy egységes képviselő-testület, van egy egységes
közösség, akik tudják, hogy honnan hová akarnak eljutni, ezért a fejlesztéseket,
elképzeléseket támogatják. Nem véletlenül szerepelt a következő idézet a gazdasági
programunk elején: „Egy közösség ereje és stabilitása nagyrészt a róla kialakított általános
képen múlik illetve azon, hogy az adott közösség tagjai mennyire kötődnek ehhez a képhez,
ezen a képen keresztül egymáshoz.” A most elindult kezdeményezés ezt a képet kívánja
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széttörni. Kérem képviselőtársaimat és valamennyi Abán élő embert, hogy nagyon komolyan
mérlegelje az elkövetkezendő napokban, hetekben, hogy mihez adja a nevét.
Csép Györgyné alpolgármester:
Kissé érintve érzem magam, hiszen én hoztam be ma reggel Jegyző Asszonynak ezt a levelet.
Én nem érzem akkora súlyúnak a problémát, mint Polgármester Úr, mert én ott élek ezek
között az emberek között és látom nap mint nap a küszködő autókat. Szeretném kijelenteni,
hogy a kezdeményezést nem én indítottam, de úgy érzem, hogy kötelességem támogatni. A
kezdeményezés nem a falu programja ellen szól, hanem egy segélykiáltás azok részéről,
akiknek naponta ott kell eljárniuk. Úgy érzem, hogy nem ássa alá senki Aba jövőjét, sőt
támogatják az önkormányzat programját, de az is igaz, hogy szeptember óta lehetetlen
végigmenni az érintett utcákon. Ez a saját tapasztalatom is. Segítséget kérünk, hogy élhetőbb
környezetben élhessünk.
Kossa Lajos polgármester:
A levél sajnos nem erről szól, polgári engedetlenséget indítanak az adó meg nem fizetésére.
Dr. Pőcze Ferenc képviselő:
Úgy gondolom, hogy megszavaztunk egy napirendet, nevezetesen a költségvetés elfogadását.
Tekintettel arra, hogy ez a téma nem tartozik a napirendhez, teljesen felesleges most rá időt
pocsékolni. A levél is úgy szól, hogy szíveskedjenek az Abai Magisztrátus előtt megtárgyalni
a kérdést. Amennyiben lehetne a továbbiakban a költségvetéshez szeretnék hozzászólni.
Kossa Lajos polgármester:
Azonban arról is szó van, hogy az emberek nem kívánják az adót megfizetni, ezért ez már a
költségvetésünket is érinti. Ugyanis mi számoltunk a gépjárműadó bevétellel, ráadásul az első
félévi összeg befizetésének most van a határideje. Úgy tudom nemcsak ezekben az utcákban
folyik aláírásgyűjtés.
Dr. Pőcze Ferenc képviselő:
Ezzel nem teljesen értek egyet. Amikor a költségvetést összeállítjuk, van egy olyan fikció,
hogy ezeket az adókat befizetik a lakosok. Ha én nem írok alá egy ilyen levelet, attól még
lehet, hogy nem fizetem be az adómat és akkor már borul a költségvetés. Próbáljunk meg
abból kiindulni, hogy mindenki befizeti azt az adót, amelyet a költségvetés tartalmaz illetve
jogszabály előirányoz és tárgyaljunk a költségvetésről a továbbiakban. Ezt követően
természetesen napirendre tűzhetjük, hogy a hatályos jogszabályok, az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzata, a magisztrátus működésére vonatkozó szabályok alapján
milyen hatáskört engedhetünk át a magisztrátusnak és a továbbiakban döntsenek ők arról,
hogy az adóbevételből mely utcákat újítjuk fel. Az Ügyrendi Bizottság javaslata tehát az,
hogy most térjünk vissza a költségvetés megtárgyalásához.
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Kossa Lajos polgármester:
Javasolom, hogy térjünk vissza a költségvetés tárgyalásához.
Dr. Pőcze Ferenc képviselő:
A 3. számú mellékletben elírás történhetett, a Media’21 Kft. kötelezettsége szerintem az AbaInvest Kft-é.
A közintézmények akadálymentesítésére – ha jól tudom – jogszabály által előírt határidő van.
A költségvetésben 10 millió forint van elkülönítve az orvosi rendelő akadálymentesítésére.
Ennek betervezését jogszabály írja elő? Ha ugyanis a kistérségi járóbeteg-ellátó központ
kialakítására beadott pályázatunk sikeres lesz, akkor ezt az összeget másra is fordíthatnánk.
Kossa Lajos polgármester:
Tavaly nyújtottunk be pályázatot a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz az
orvosi rendelő akadálymentesítésére. A pályázat jelenleg él, de időközben egy nagyobb
elképzelésről tárgyaltunk. A járóbeteg-ellátó központra vonatkozó pályázatunkat nemrégiben
nyújtottuk be és amennyiben sikeres lesz, természetesen a másikat vissza fogjuk mondani.
Dr. Pőcze Ferenc képviselő:
Az év közben lejáró munkabérhitel újbóli igénybevételére vonatkozóan folytattunk-e már
egyeztetéseket, tárgyalásokat valamely pénzintézettel?
Kossa Lajos polgármester:
A kérdéssel a vagyonhasznosítási koncepció fog foglalkozni.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Múlt hét folyamán a tervezet készítőjével, Haukiné Szabó Rózsával tételesen átnéztük az
iskola költségvetését, és úgy látjuk mind az Aba Sámuel Általános Iskola, mind a soponyai
tagiskola előreláthatólag zavartalanul fog működni a 2008. évben. Természetesen takarékosan
kell gazdálkodnunk és mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a költségvetést
teljesíteni tudjuk. Külön örömömre szolgál, hogy felújításra igen komoly összeg szerepel az
iskola költségvetésében. Fontosnak tartom továbbá, hogy a dolgozók számára a béren kívüli
juttatások között az étkezési jegy és az iskolakezdési támogatás is szerepel. Úgy gondolom, ez
mindenképpen pozitívan befolyásolja a dolgozók hangulatát. A költségvetési tervezetet
elfogadásra javasolom az Ifjúsági és Sportbizottság nevében is.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Igen nehéz két év áll még – véleményem szerint – az önkormányzat előtt, hogy céljait meg
tudja valósítani. Az önkormányzat költségvetését a reptér működéséből befolyó bevétel teszi
majd helyre, de addig is kitartónak kell lennünk, a pályázatokhoz szükséges önrészeket
biztosítanunk kell. A kérésem annyi, hogy az elkezdett programot mindenki támogassa. A
költségvetési rendeletet elfogadásra javasolom.
Varga Istvánné képviselő, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Dicséretesnek tartom, amikor egy település az intézményeit szinten kívánja tartani és ennek
érdekében minden lehetőt megtesz, törődik az intézmények állagmegóvásával, fejlesztéseket
végez. Ha egy településen a tudásra, a tanulásra többet áldozunk, azáltal a település, a térség
lesz gazdagabb. Fontosnak tartom megemlíteni az intézmények közötti összefogást, amely ezt
hozza illetve viszi előre. Szintén fontosnak tartom, hogy a térségi irodában működik egy
olyan szakértői társaság, akik felvállalják, hogy a pályázatokat elkészítik és a megfelelő
helyre benyújtják. A polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán szintén szakemberekre van
szükség ahhoz, hogy pályázataink sikeresek legyenek. Bízom abban, hogy az önkormányzat
lesz még előnyösebb gazdasági helyzetben és akkor elmondhatjuk, hogy a nehézségek
ellenére, összefogással Aba felemelkedett. Az intézményi társulás szintén nagy mértékben
segíti munkánkat. Összefogásra kérek mindenkit a jövőben is. A Szociális Bizottság
támogatja a költségvetési rendelet elfogadását.
Németh László képviselő:
A 4. pontban szerepel még a kintlévőségek behajtása. Mekkora összegű követelésről van szó
és van-e már elképzelés arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk behajtani?
A 6. pontban az olvasható, hogy a rendezvényeink költségvetését át kell gondolnunk, különös
tekintettel az Aba Napok rendezvénysorozatára. Remélem, ez nem azt fogja jelenteni, hogy
szegényebb lesz a program.
A levélre vonatkozóan csak röviden szeretnék reagálni. Úgy érzem, ha megnézzük, hogy a
környező településekhez viszonyítva mennyit fejlődött Aba, akkor nem lehet egyetérteni vele.
Azt szeretném kérni a lakosságtól, hogy legyünk egy picit türelmesebbek, egyelőre
lehetőségeink eddig nyúlnak.
Kossa Lajos polgármester:
A mezőőri járulék kapcsán szintén alakult ki vita, a gazdák szerint a külterületi utakra kellene
fordítani a befolyt összeget. A fizetési hajlandóság azonban igen alacsony. Ha a gazdák nem
fizetik, nincs sem helyi, sem állami forrás, nincs miből fejleszteni. A vagyonhasznosítási terv
kapcsán komoly átvilágítása is meg fog történni az önkormányzati költségvetésnek annak
érdekében, hogy mindenki tisztán és világosan lássa, hogy az abai önkormányzat mire,
hogyan, milyen formában fordít.
Van egy évek óta közegyetértésnek örvendő önkormányzati struktúra arra vonatkozóan, hogy
mit mire fordít az önkormányzat. Ezért is tartom rosszízűnek a levelet, mert a magisztrátus
munkáját pontosan így kívántuk felépíteni. Úgy lehet egy munkát elindítani, ha először a
képviselő-testület, a magisztrátus megismeri azt a keretet, jövőképet, amelyet lebontva lehet
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az egyes dolgokról beszélni. Az elmúlt 10 év azt bizonyítja, hogy igenis jó úton járunk, ha
csak az oktatási-nevelési rendszerre gondolunk is. Elmondható, hogy szinte Aba az egyedüli a
városkörnyéki települések között, ahonnan nagy számban nem viszik el a gyerekeket
fehérvári oktatási intézményekbe, ami önmagáért beszél. A leendő gimnáziumba olyan
gyermekek jelentkeztek a megyén túlról is, amely szintén azt bizonyítja, hogy az a gondolat,
amelyet meg szeretnénk valósítani, külső támogatókat is biztosít. Elismerem, hogy feszült
helyzet alakult ki a közbiztonság, az utak állapota, a bodakajtoriak közlekedése stb. kapcsán.
Lehet a közbiztonságról beszélni, lehet azt mondani, hogy adjanak több rendőrt, elmehetünk a
Volánhoz is, ettől még a probléma nem oldódik meg. Van azonban egy olyan koncepciónk,
amely hosszú távú megoldást jelenthet Aba és a kistérség számára is. Éppen szombaton
akarom a magisztrátust aláírásgyűjtésre kérni arra vonatkozóan, hogy támogassa meg a
lakosság a kistérségi rendőrőrs létrehozását. A levél nem segélykiáltás, hanem alapjaiban
rengeti meg, amit eddig csináltunk. Továbbra is meggyőződésem, hogy sokan nem is
gondoltak bele a következményekbe. Ha a feszültséget gerjesztjük, fokozzuk az emberek
között, azzal nem fogjuk a problémákat megoldani, ez egy lefelé húzó folyamat. Az építkezés,
amelyet elindítottunk, viszont egy felfelé húzó folyamat. Hadd említsem példaként a szombati
nőtalálkozót. Több gyermekcsoport fellépett és látszott, hogy jól érzik magukat a gyerekek.
Komoly eredményeket tudunk felmutatni az oktatási-nevelési rendszerünkön keresztül, és
ezek nem kirakateredmények. Ha nem lettek volna a szakemberek, ha az önkormányzat nem
áldoz ennyit erre, ma nem tartanánk itt. Ezek azok a fontos pontok, amelyek egy közösséget
kiemelhetnek a problémáiból.
Dr. Pőcze Ferenc képviselő:
Mindenképpen érdemes kidolgozni egy részletes vagyonhasznosítási koncepciót. Nem kellene
határidőt kitűzni arra vonatkozóan, hogy a költségvetésünk átgondolására mikor kerülhet sor?
Kossa Lajos polgármester:
Minden mindennel összefügg. A rendezési tervünk elfogadása például az egyes
vagyonelemek értékét növeli. Nagyon feszített határidők vannak, a háttérben komoly munkát
kell végezni. Szeretnék képviselőtársaimmal az ülés után arról is beszélni, hogy olyan
szervezeti, személyi változásokra is szükség van, amely az erőnk megosztását segíti elő.
Olyan folyamatok indultak el az önkormányzat életében, amelyek nagyon komoly és precíz
háttérmunkát igényelnek.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke:
A mai Nemzeti Sportban volt egy veretes cím, amely nagyon megragadta a figyelmemet.
„Minden győzelem titka, a benne vetett hit.” Ezt egy már nem élő, világhírű futballista
mondta, és annak alkalmából idézték, hogy ma este Olaszországban nagy mérkőzést
játszanak, és 25 évvel ezelőtt 3-0-s vereségről ezt a mérkőzést meg tudták fordítani. Mi is
nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mi is egy csapat vagyunk és most kell meghoznunk a
döntéseket. Ha van hitünk, akkor győzni fogunk. Aratott már Aba győzelmet az elmúlt
időszakban is, például az önálló kistérséggé válással, amelyben sokan nem hittek. Nekünk
képviselőknek kell az embereknek elmagyaráznunk, hogy csak összefogással tudunk sikert
aratni. Sokan ellenezték a gimnázium létrehozását is, mondván, hogy nem lesz elég
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jelentkező. Saját szemünkkel láthatjuk mára, ha jó célok vannak, a gimnáziumban megfelelő
módon van propagálva, akkor kialakul a gimnáziumi létszám is. Ez fontos lépés a várossá
válás útján. A kultúrára, Közösségi Házra, könyvtárra szintén rendelkezésre állnak a források.
Örülök, hogy az Autonómia Alap megmarad, hiszen a civil élet szintén jelentős szerepet tölt
be a község életében. Az Aba Napokra szintén szükség és igény van. A költségvetés
elfogadását támogatom.
Farkas Károly képviselő:
Ma már az is nagy teljesítmény, hogy az intézmények azon a szinten tudjanak működni, mint
eddig, hiszen a sajtóból, televízióból mindenki láthatja, hallhatja, olvashatja, hogy vannak
települések, ahol nagy létszámleépítések vannak, feladatokat szüntetnek meg. Mi is csak úgy
bírjuk, ha hiteleket veszünk fel. Úgy gondolom, a mai fejlődésnek a hitelfelvétel velejárója. A
levél kapcsán úgy gondolom, adót fizetni senki nem szeret, kivéve, ha látjuk, hogy jó helyre
fordítódnak a befolyt pénzek. A levél írói abban nagyot tévedtek, hogy útépítésre nem költünk
semmit. Sokszor elmondtuk már azt is, hogy a csatorna-beruházás miatt állnak fenn ezek a
viszonyok. Azt javasolom a levél íróinak, hogy vegyék fel a kapát, gereblyét, és bár lehet,
hogy nem tudnak 100%-os rendet tenni, de el lehet járni az úton. A mezőőri járulék kapcsán
azt javasolom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság tűzze napirendre a kérdést és térjünk vissza
erre később.
Csép Györgyné alpolgármester:
Jó néhány éve azt mondjuk, hogy nehéz költségvetési évnek nézünk elébe, eddig mindig
találtunk megoldást, mindig volt olyan kiút, hogy a falu él, fejlődik és az emberek szemébe is
tudunk nézni.
Szemerei Józsefné képviselő:
Nagyon komoly feladatok előtt állunk az idei évben is, és én csak gratulálni tudok ahhoz,
hogy eddig minden évben megoldottuk ezeket a feladatokat, gratulálni tudok ahhoz, hogy az
intézményekben dolgozók, tanulók ilyen gyönyörű környezetben végzik a munkájukat.
Kérem, hogy a továbbiakban is olyan takarékosan bánjanak a forrásokkal az intézmények,
mint ahogy eddig tették, a jó színvonal megtartása érdekében.
Horváth István, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke:
Örömömre szolgál, hogy az önkormányzat az oktatás-nevelés, az egészségügy, a közvilágítás,
közutak üzemeltetése, kultúra kapcsán, azaz minden területre vonatkozóan meg tudta tervezni
a szükséges ráfordításokat. Az idei év költségvetésének szöveges indoklása bővebb, mint az
előző években, ennek mindannyian tudjuk az okát. Nem mindennapi nehézségekkel kell
szembenéznie az önkormányzatnak, amelyhez összefogásra, türelemre, több kommunikációra,
a magisztrátus tevékenységének kibővítésére van szükség. Mindenkinek jó munkát, kitartást
kívánok.
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Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Valamennyi intézményünknél az érdekvédelmi szervezetek is foglalkoztak a
költségvetésünkkel, írásban eljuttatták hozzám a javaslataikat és támogatták a költségvetés
elfogadását. A javaslatok a költségvetési rendeletünk mellékletét fogják képezni. Szeretném,
ha a rendelet 2.§.-a kiegészítésre kerülne, az önkormányzat költségvetési szerveinek
felsorolásából kimaradt az Abai Gimnázium és Kollégium megnevezése. Kérem ezzel a
módosítással fogadják el a tervezetet!
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelettel a
kiegészítéssel együtt egyetért, kérem, válaszoljon igennel, aki nem, az nemmel.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Kossa Lajos: igen
Csép Györgyné: igen
Bor József Dezső: igen
Farkas Károly: igen
Horváth István: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Németh László: igen
Dr. Pőcze Ferenc: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Szemerei Józsefné: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
1/2008. ( III. 14.) számú
rendelet
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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2.) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Volt már testületi ülésen szó arról, hogy idén ünnepeljük Tanka János születésének 100.
évfordulóját. Az önkormányzat március végén ünnepség keretében kíván emlékezni Aba
Nagyközség díszpolgárára. A Bogárd és Vidéke Kiadó eljuttatta ajánlatát a könyv
elkészítésére. 500 db esetén 830 Ft + ÁFA, 1000 db esetén 570 Ft+ÁFA a darabonkénti
költség. Kérem a képviselő-testületet, hogy az 1000 db elkészítését támogassuk.
Aki egyetért azzal, hogy a Bogárd és Vidéke Kiadó ajánlatának megfelelően a Tanka János
könyvből 1000 példányt megrendeljünk 570 Ft+ÁFA darabáron, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
14/2008.(III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete támogatja Tanka János születésének 100. évfordulója
alkalmából megjelenő könyv elkészítését.
A képviselő-testület a Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda (Sárbogárd, Hősök tere 2. sz.)
ajánlatának megfelelően a könyvből 1000 példányt megrendel 570 Ft+ÁFA darabáron,
melynek fedezetét az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja.
Kossa Lajos polgármester:
Még egy fontos ünnepre szeretném invitálni képviselőtársaimat és mindenkit. 2008. március
15-én 1100 órától tartjuk a községi ünnepséget a 48-as kopjafánál. A Sárvíz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és az Aba Sámuel Általános Iskola tanulói működnek közre az
ünnepségen. Az Abai Magisztrátus pedig 15 órától tartja ülését.
Március 29-én 1600 órától tartja a Violinkulcs Énekkar ötéves fennállását ünneplő
hangversenyét. Kérem, aki tud, vegyen részt az ünnepségeken.
Kossa Lajos polgármester:
A Sudár Napkeleti Hagyományőrző Egyesület vezetője kéri a testületet, hogy adja
hozzájárulását ahhoz, hogy az egyesület székhelye a Kultúr Közösségi Ház lehessen. Az
egyesület elindította a bejegyzési eljárást, és a cégbíróság kéri a tulajdonos hozzájárulását is.
Aki egyetért azzal, hogy a Sudár Napkeleti Hagyományőrző Egyesület székhelye a Kultúr
Közösségi Ház legyen, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta
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15/2008.(III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Sudár Napkeleti
Hagyományőrző Egyesület székhelyéül az Önkormányzat tulajdonában lévő, az abai ingatlannyilvántartásban 402 hrsz. alatt nyilvántartott, Aba, Rákóczi u. .4/a szám alatt található,
„Kultúr Közösségi Házat” jelölje meg és a székesfehérvári Cégbíróságon ezen székhely
kerüljön bejegyzésre.
A képviselő-testület felkéri Kossa Lajos polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
székesfehérvári Cégbíróságot határozati kivonat megküldésével tájékoztassa és kérje a
fentiekben megjelölt székhely bejegyzését.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy üzleti érdeket érintő napirend megtárgyalása végett zárt
ülés tartását rendelje el.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
16/2008.(III.11.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete üzleti érdeket érintő napirend megtárgyalása végett zárt
ülés tartását rendeli el.

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

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadett
jegyző
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