JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 26-i ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Horváth István, Kasó László,
Mercsek György, Németh László, Pukliné Tündik Tünde,
Szemerei Józsefné és Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőtársaimat, kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, hiányzik Csép Györgyné alpolgármester
és Farkas Károly képviselő, akik jelezték hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Továbbá
Bor József Dezső képviselő, aki jelezte hogy később fog érkezni.
Javaslatot tennék az ülés napirendi pontjaira:
1. Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása
2. A II. számú védőnői szolgálat körzeti védőnői álláshelyének megpályáztatása, a
pályázati kiírás elfogadása
3. „Hazatalálás” alapítvány székhelyének engedélyezése
4. Döntés az Abai Gimnázium és Kollégium álláshelyeinek létrehozásáról
5. Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásairól szóló 3/2007. (III. 20.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
6. Bejelentések
Zárt ülés
7. Beszámoló az Alba Airport Kft. 2007. évi tevékenységéről
8. Aba Invest Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
9. Abaterm Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.

1

1.) Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület már tárgyalta a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót,
akkor tett észrevételemmel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy valamennyi hivatali
dolgozó, aki a beszámoló elkészítésében részt vett megtette a teljességi nyilatkozatot. Kérem
a Képviselő-testületet tehát hogy tárgyaljuk meg és fogadjuk el a 2007. évi pénzügyi
beszámolót.
A Pénzügyi Bizottság a múltkori ülés előtt megtárgyalta illetve észrevételeit megtette a
beszámolóval kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja,
kérem, válaszoljon igennel, aki nem, az nemmel.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Kossa Lajos: 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 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
8/2008. ( VI. 30.) számú
rendelet
az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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2.) A II. számú védőnői szolgálat körzeti védőnői álláshelyének megpályáztatása, a
pályázati kiírás elfogadása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Harmadszor került a képviselő-testület elé a II. számú
védőnői körzet védőnői álláshelyének megpályáztatása. Az első alkalommal
eredménytelennek bizonyult a pályáztatás, második alkalommal a képviselő-testület
megbízott, kinevezett egy védőnőt, de szolgálati lakás hiányában a pályázó a pályázatát
visszavonta. Ezért ismételten kérem a képviselő-testületet hogy hirdessük meg a védőnői
álláshelyet. Jelen pályázati felhívásban rögzítettem hogy Aba Nagyközség Önkormányzata
szolgálati lakást nem tud biztosítani. Továbbá hogy nem csak az Egészségügyi Minisztérium
hivatalos lapjában hanem a Fejér Megyei Hírlapban és a helyi Sárvíz televízióban is kerüljön
meghirdetésre a pályázat bízva abban hogy esetleg a közelben lakók pályáznak és nem kell
biztosítani szolgálati lakást.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a II. számú védőnői szolgálat körzeti védőnői álláshelyének betöltésére vonatkozó
pályázati kiírást a jegyzőasszony javaslatával együtt az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
57/2008.(VII. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
PÁLYÁZATOT HÍRDET

KÖRZETI VÉDŐNŐI
állás betöltésére, az alábbi munkahelyre:
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
8127 Aba, Rákóczi u. 11.
II. számú védőnői körzet
Pályázati feltételek:
•
•
•

egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma
büntetlen előélet
szakmai gyakorlat hiánya nem kizáró ok
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A megbízás határozatlan időre szól.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő
legközelebbi képviselő-testületi ülés időpontja.
A pályázathoz csatolni kell
-

részletes szakmai és személyes önéletrajzot,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik
pályázati anyagát,
nyilatkozatot arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülés tartását kéri.

Juttatás: illetmény a KJT. idevonatkozó rendelkezései szerint
Az Önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
Pályázatok benyújtása zárt borítékban:
„VÉDŐNŐI PÁLYÁZAT” megjelöléssel Aba Nagyközség Önkormányzata
Polgármestere részére az Önkormányzat címére:
8127 Aba, Rákóczi u. 12.
A pályázati felhívást az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában, a Fejér Megyei
Hírlapban valamint a Sárvíz Televízió képújságában kell közzétenni.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: meghirdetésre 2008. július 10.
Bor József Dezső képviselő az ülésre megérkezett.

3.)„Hazatalálás” alapítvány székhelyének engedélyezése
Kossa Lajos polgármester:
A képviselő-testület a kialakult nehéz költségvetési helyzetre való tekintettel az Abai
Gimnázium és Kollégium alapításával, indításával kapcsolatban kérte a Gimnázium vezetőjét
hogy próbáljon meg külső forrásokat bevonni a Gimnázium működtetéséhez. Ez a
kezdeményezés úgy tűnik sikerrel járt. Egy alapítvány létrehozása történne meg egy
magánszemély részéről, 1.000.000.-,Ft alaptőkével. Felkérem Szilasy Györgyöt hogy a
részletekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
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Szilasy György megbízott igazgató:
Tisztelt képviselő-testület! A legutóbbi ülésen úgy álltunk innen fel, hogy a Gimnázium
elindítása komoly anyagi nehézség előtt áll és esetleg a falunak is komoly feszültséget
jelenthet, hogy amíg egyes intézményekben leépítenek munkaerőket, addig itt új intézményt
indítunk. Mi ennek a problémának a súlyát átéreztük, és tudjuk azt, hogy ezt a feszültséget
valamilyen módon meg kell oldanunk Úgy gondolom, teljes volt az egyetértés, hogy mindezt
a kezdeményezést, amit annak idején elindítottunk és amit az Önkormányzat támogatott és
most is támogat, hogy a Gimnázium induljon el Abán, nem okozott semmiféle gondot, azóta
is változatlan.
Itt azokról az anyagi kérdésekről kell beszélnünk, hogy lesz-e az induláshoz elegendő pénz
vagy nem.
Találtunk olyan befektetőt, aki megfelelő anyagi hátérrel rendelkezik, aki azt mondta hogy az
Önkormányzat által vállalt „Hazatalálás” alapítványt, ami akkor pénz hiányában nem lett
létrehozva, átvállalja és saját tőkéjéből elindítja. Az Önkormányzat legutóbbi nyilvános
ülésén ígéretet tettem arra, hogy az Abai Gimnázium és Kollégium működéséhez támogatókat
keresünk. Ez megtörtént. Találtunk olyan befektetőt, aki létrehozza a „Hazatalálás”
Alapítványt, 1.000.000 Ft. alapító összeggel. Az alapítvány alakuló ülése megtörtént, az
alapító szeretné, hogy az Alapítvány székhelye az Abai Gimnázium és Kollégium telephelye
legyen. Az alapítvány alapító okiratában nem történt változás. A célok nem változtak, ezután
is elsődleges feladat lesz az Abai Gimnázium és Kollégium létrehozása és fenntartása. A
tegnapi nap folyamán az alapítvány az abai takarékszövetkezetben letéti számlára
1.000.000.-,Ft-ot helyezett el. Amennyiben megkapjuk a székhelyhez való engedélyt, akkor
Székesfehérváron a cégbírósághoz bejelentjük az alapítvány létrehozását. Mi teljesítettük amit
az Önkormányzat kért, az alapító pedig azt az ígéretet tette hogy ha más beruházás is elindul
később, abban is hajlandó segítséget nyújtani. Kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon
hozzá, hogy a „Hazatalálás” Alapítvány a Béke tér 1. szám alatti, 494. helyrajzi számú
önkormányzati ingatlant székhelyként használhassa.
Kossa Lajos polgármester:
Azzal szeretném kiegészíteni a tájékoztatót, hogy Váradi Tamás, aki a kuratórium elnöke,
szintén a Gimnázium alapítása által került Abával kapcsolatba, ő ismertetett meg minket az
alapítvány alapítójával. Ígéretet tett, hogy további támogatókat is fog az alapítvány számára
felkérni. Bízom benne hogy sokan lesznek, és az alapítványi támogatás tehermentesíti az
önkormányzatot, és így biztosítani tudjuk az Abai Gimnázium és Kollégium működését. Arra
szeretném még megkérni Szilasy György megbízott igazgatót, hogy néhány szóban
tájékoztassa a Képviselő-testületet a Gimnázium jelenlegi helyzetéről.
Szilasy György megbízott igazgató:
Mindenki kapott tőlem egy írásos tájékoztatót a jelenlegi helyzetről. 23 tanuló iratkozott be a
Gimnáziumba, ebből egy SNI-s tanuló. 12 tanuló igényelt szállást, a beiratkozás megtörtént,
itt voltak a szülők, mindenről tájékoztattuk őket. Elmondtuk mennyibe fog ez kerülni. Mi
olyan összegeket mondtunk nekik, amiben nincs benne az állami támogatás a normatíván
kívül. Nem kevés költségről van szó, havi szinten körülbelül 50.000,-Ft, de a szülők
felvállalták. Pedagógiai programunk is kész van. A gyerekek elhelyezése biztosított, jelenleg
a pedagógusi álláshelyek létrehozása a feladat. Szeretném megkérni a Képviselő-testületet
hogy a következő napirendi pontban fogadják el az álláshelyeket hogy minél hamarabb meg
tudjuk tenni a szükséges lépéseket.
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Kasó László képviselő:
Én annyit szeretnék megkérdezni Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester úrtól, hogy az
önkormányzat és az alapítvány milyen kapcsolatban van egymással?
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Ez egy formai dolog, hozzájárulunk a működéshez azzal, hogy biztosítjuk a Gimnázium
számára a székhelyet.
Kasó László képviselő:
Akkor tulajdonképpen független a Képviselő-testülettől. Az alapító okirat néhány pontja érinti
az egész kistérséget, az intézményeket. Itt olyan dolgok vannak leírva, hogy Sárvíz-kistérség
újraszervezése, átdolgozása, egységes sportnevelés. Mind a 9 kistérségi településnek megvan
a saját programja amit elfogadott a kistérségi munkaszervezet és a képviselő-testület is, és
most itt van egy magán alapítvány, aki előír különböző dolgokat.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Ők egy lehetőséget kínálnak.
Kossa Lajos polgármester:
Ahogy Szilasy György megbízott igazgató úr is elmondta, ez az alapító okirat volt annak
idején a testület előtt. Az alapítók természetesen a képviselő-testülettel együttműködve
szeretnék az abban foglaltakat megvalósítani. Az alapítvány jelenlegi célja a Gimnázium
támogatása, de ha később lesz rá lehetőség más célokat is szeretnének támogatni.
Szilasy György megbízott igazgató:
Természetesen lehetett volna csak a Gimnáziumra szűkíteni a kört, de mi kértük arra az
alapítót hogy mivel közhasznú alapítványként működik majd, nem szeretnénk kizárni azokat a
lehetőségeket hogy később esetleg a többi intézmény is részesülhessen a támogatásokból. Le
van írva, hogy kik hogyan pályázhatnak az alapítványi pénzekre, és amennyiben az alapítvány
céljaival megegyező célokra pályáznak, akkor hajlandóak lesznek támogatni. Ebből az
alapítványnak a haszna az lesz, hogy saját programját, elképzeléseit is bele tudja vinni majd
az oktatásba.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Jelenleg most a Képviselő-testületnek annyi a dolga hogy eldöntse, biztosítjuk vagy nem a
székhelyet.
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Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a „Hazatalálás” Alapítvány az Aba Béke tér 1. szám alatti, 494.
helyrajzi számú önkormányzati ingatlant székhelyként használhassa, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
58/2008. (VI. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „Hazatalálás” Alapítvány
székhelyéül az Önkormányzat tulajdonában lévő, az abai ingatlan-nyilvántartásban 494 hrsz.
alatt nyilvántartott, Aba, Béke tér 1. szám alatt található, Abai Gimnázium és Kollégium
telephelyét 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
4.)Döntés az Abai Gimnázium és Kollégium álláshelyeinek létrehozásáról

Szilasy György az Abai Gimnázium és Kollégium megbízott igazgatója:
Tisztelt Képviselő-testület. Az iskolát 2008. szeptember 1-jével szeretnénk elindítani. 5 tanári
álláshelyet és egy adminisztrátori álláshelyet szeretnénk biztosítani. Ez a létszám szükséges
ahhoz, hogy elinduljunk. Megvan a program, amit meg akarunk valósítani, ehhez kell egy
informatika tanár, nyelvtanár és még két fő személyzet a Kollégiumhoz, akik nem csak a
diákok felügyeletével foglalkoznak, hanem mellette magyar és természetismeretet is
tanítanának. Az iskola adminisztrációs vezetésére is kell egy fő, aki az iskola programjának
megvalósításában is segítséget nyújt.
Kossa Lajos polgármester:
Megadom a szót a Képviselő-társaimnak.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A 2008. évi költségvetésben a Gimnázium működéséhez elfogadott keret terhére lenne a
létszám biztosítva?
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Kossa Lajos polgármester:
Igen.
Kasó László képviselő:
Helyi illetve kistérségi lakhelyű pedagógus nem lesz?
Szilasy György megbízott igazgató:
A német szakos tanárunk itt él abán.
Természetesen, ha lesz abai lakosú jelentkező akkor előnyben fogom részesíteni őket.
Németh László képviselő:
Korábban arról volt szó, hogy a Gimnázium szoros együttműködésben lesz a Sárvíz
Művészeti Alapiskolával. Az adminisztrátori feladatokat ott nem tudnák ellátni?
Szilasy György megbízott igazgató:
Mint az előbb elmondtam, az adminisztrátor nem csak a napi feladatokat fogja ellátni, hanem
a program megvalósításában is segítséget fog nyújtani.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal hogy az Abai Gimnázium és Kollégium 5 fő pedagógusi álláshelyet és 1 fő
adminisztrátori álláshelyet létrehozzon, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
59/2008.(VI. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi 5 fő pedagógusi és 1 fő adminisztrátori
álláshely létrehozását az Abai Gimnázium és Kollégiumban 2008. szeptember 1. napjától.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozati kivonat megküldésével tájékoztassa
az intézményt a képviselő-testület döntéséről. Valamint gondoskodjon a testület döntésének
megfelelően az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletében a létszámváltozás
átvezetéséről és a rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. július 15.
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5.)Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásairól szóló 3/2007. (III. 20.)
számú önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése

Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A képviselő-testület még az elmúlt ülést megelőzően az előzetes egyeztetések során döntött
úgy, hogy megszorító intézkedésként a képviselők természetbeni juttatásairól szóló rendeletet
hatályon kívül kívánja helyezi, és a természetbeni juttatásokról a képviselők le kívánnak
mondani. Tavaly március 20-a óta élt ez a rendelet, melynek keretében helyi illetve napi
lapokhoz jutottak hozzá a képviselők, illetve a helyi kábeltelevízió szolgáltatási díját vállalta
fel az önkormányzat helyettük. A rendelettervezetet elkészítettem, kérem a Képviselőtestületet hogy fogadja el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásairól szóló 3/2007. (III. 20.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
9/2008.(VI. 30.) számú
rendelet
Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásairól szóló 3/2007. (III. 20.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

6.) Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
A szennyvízberuházás jelenlegi helyzetéről szeretnék a képviselő társaimnak tájékoztatást
adni. Az elmúlt hetekben sok egyeztetés zajlott le beruházói, kivitelezői, bonyolítói oldalról.
A következőket tudom a mai napon elmondani. Ami nagyon fontos és nem pozitív fejlemény,
hogy a minisztériumból a támogatás átcsoportosítására vonatkozóan válasz nem érkezett még,
de nagy valószínűséggel nem fognak hozzájárulni ehhez az átcsoportosításhoz. Amely két
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problémát is felvet, egyrészt a jelenlegi beruházás finanszírozásánál a telepre jutó címzett
támogatási rész is forrás oldalról figyelembe van véve, tehát ezt a forrást más módon kell
biztosítanunk, és a szennyvíztisztító telep megvalósítására pedig, ha nem kerül ki a címzett
támogatási körből, akkor közbeszerzést kell az önkormányzatoknak kiírnia. A finanszírozási
oldalról a bankkal is folytattunk egyeztetést, illetve több variáció készült arra hogy hogyan
tudnánk ezt a hiányzó forrást biztosítani. A bank ígéretet tett, hogy megvizsgálja a benyújtott
kérelmet, és amennyiben érdemi válasz érkezik, akkor az érintett önkormányzatokkal meg
tudjuk ezt tárgyalni. Másik oldalról jelenleg a kivitelezőkkel a mai napon folytatott egyeztetés
után eljutottunk oda, hogy 2008. november 30-ig meghosszabbítjuk a szerződést, amely 2008.
június 30-val jár le. Az elvégzett műszaki felülvizsgálatok alapján a régebben benyújtott
számlák közül kettő elindítását fogjuk biztosítani. És amennyiben ez a pénz eljut a
kivitelezőkhöz, akkor folytatni fogják a munkát. Most már eljutunk oda hogy a műszaki
ellenőrök, műszaki bonyolítók bevonásával teljes képet fogunk kapni a beruházás helyzetéről.
Az eddig elvégzett felülvizsgálatok alapján mintegy 65-70 %-os a készültségi fok,
mennyiségileg a hálózatok 98 %-a le van fektetve a településeken. A különböző minősítések
figyelembe vételével, ez a készültség 70%-nak tekinthető a műszaki ellenőrök és a bonyolítók
felülvizsgálata alapján. Természetesen az elvégzett kamerás vizsgálatok azt mutatják, hogy
vannak hibák de a leendő üzemeltető, a Fejérvíz Rt. szakmai véleménye alapján ezek a hibák
kijavíthatók. Három kategóriába sorolhatók, vannak az azonnal javítandó, a közös
megbeszélést igénylő, illetve nem javítandó, az üzemeltetés során fokozott felügyeletet
kívánó hibák. A helyzet nem egyszerű, a mai nap alapján el tudom mondani, hogy tudjuk
folytatni a beruházást, és amennyiben konkrét információt tudunk banki oldalról, hogy
hogyan tudjuk a kieső forrást biztosítani és a szennyvíztisztító telep közbeszerzésével
kapcsolatos kiírás elkészül, akkor együttes testületi ülésen kívánunk dönteni. A kifizetésekről
még annyit szeretnék elmondani, hogy a jelenlegi állás szerint a kifizetés mintegy 50-55 %-os
mértékű, tehát gyakorlatilag az elkészült vezetékhossz és a figyelembe vehető minősítés
alapján a rendelkezésre álló források illetve kifizetett források teljesítés-mértéke alatt vannak.
Természetesen ha 70%-os mértékig kifizetjük a kivitelezőket akkor szükség van garanciára,
hogy folytatják a munkát mert ez a 70% akkor mondható el 70%-nak, ha a meglévő hibákat ki
fogják javítani.
A rendezési tervünkkel kapcsolatban valamennyi szakhatóságnak az észrevétele megérkezett,
ezeknek az átvezetése folyamatban van, és a következő testületi ülésen már a szakhatósági
véleményeket figyelembe véve fogjuk a testület elé terjeszteni. Ezután 30 napra ismét
közszemlére kell tenni és az elfogadása ezután történhet meg. Kérek mindenkit, hogy ezeket a
határidőket tartsák figyelembe. A szakhatósági észrevételek között nem volt olyan, amely a
fejlesztési elképzeléseinkkel kapcsolatban problémát jelentene.
Megkérdezném Képviselő-társaimat hogy van-e valakinek bejelentése, észrevétele.
Kasó László képviselő:
Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr, és a Sárvíz Tv nézői. Szeretném tájékoztatni
önöket hogy az Aba-Sárvíz Kézilabda Egyesület a most befejezett megyei bajnokságon
második helyezést ért el. Ez mindenképpen nagy dicsőség, de ugyanakkor felelősséget is ró az
egyesületre. Kaptunk egy
lehetőséget, hogy a 2008/2009-es évadban elindíthatjuk
csapatunkat az NB2-ben. Ez jóval nagyobb feladat, mint korábban volt. Sokkal több munka és
pénz kell ahhoz, hogy működjön. Ez korábban is úgy működött, hogy az egyesület a
szükséges pénzeszközeinek egy részét az önkormányzat biztosította, körülbelül egyharmad
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részben, a többit pedig a szülők, szponzorok, szurkolók adták össze. Ehhez a döntéshez
nagyon rövid időt kaptunk, mindössze 10 nap áll a rendelkezésünkre. Hétfőn, június 30-án
van a nevezési határidő, addig kell döntenünk. Ahhoz, hogy az egyesület elnöksége
felelősségteljes döntés tudjon hozni, olyat ami megfelel a csapat és a szurkolók érdekeinek és
az anyagi teherbíró képességeinknek. Én mindenképpen szeretném megkérdezni a Képviselőtestületet, hogy ha elindulunk az NB2-ben, akkor milyen anyagi támogatást tud nyújtani az
Aba-Sárvíz Kézilabda Egyesületnek. Maximálisan 1.000.000,-Ft, minimálisan 800.000-,Ft
kell az induláshoz. Komoly előírások vannak, meg van határozva a pálya mérete, ami Abán
sajnos nem biztosított. Megkérdeztük, és a seregélyesi tornacsarnokot kedvezményes áron
bérbe tudnánk venni. Ha sikerül rendelkezésre bocsátani ezt az összeget, akkor elindulunk, ha
nem akkor folytatjuk a megyei bajnokságban. Tudom, hogy az önkormányzat nem áll jól
anyagilag, de én szeretném megkérdezni hogy a képviselő-testület tudna-e támogatást
nyújtani?
Szemerei Józsefné képviselő:
Szeretnék egy tájékoztatást kérni a csapat összetételéről
Kasó László képviselő:
A csapatban 16 igazolt játékos van, 1 soponyai, 1 kápolnásnyéki és 14 abai. A szükséges
felszerelést az egyesülettől megkapják, ezen kívül semmilyen térítésben nem részesülnek.
Mindenki a saját költségén jár ide. A pénz az utazásra kell, ha hazai meccs van, akkor pedig
bírót kell felkérni, ezen kívül a seregélyesi tornacsarnokot 5000,-Ft/órás bérleti díj fejében
kapjuk meg. Ifjúsági csapatot is kell indítani, ez a gyerekeknek is egy nagy lehetőség lenne.
Bor József Dezső képviselő:
Három évvel ezelőtt alakult meg a Sárvíz Kézilabda Egyesület. Úgy érzem egyre jobban
tevékenykedik a csapat. A feljutásnak a kérdése az elmúlt két hétben dőlt el. Ez az összeg
nem egyben kell az Egyesületnek hanem részletenként. Itt a költség nagy része a
terembérletre kell és az utaztatásra. Én javasolom hogy támogassuk a csapatot.
Kasó László képviselő:
Ezt az összeget nem egyben kérnék, most az induláshoz kellene, nevezéshez kellene 200.000,Ft. Az utazást az Ababusz Kft-vel oldanánk meg és az ő számláikat kellene kifizetni. A
bajnokság szeptember elejétől november közepéig, 11 héten keresztül tartana, körülbelül
hatszor kellene utazni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Az elfogadott költségvetésből esetleg honnan tudnánk ezt a pénzt elvenni?
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Kasó László képviselő:
Van ilyen, hogy településgazdálkodás, sport amire 6.500.000,-Ft állami támogatást kapunk,
ebből 2.500.000,-Ft-ot fordítunk az abai sportegyesületekre. 1-1 millió forintot kap mindegyik
egyesület, 500.000,-Ft-ot a sportra és van egy 1.200.000,-Ft-os kistérségi sportpályázat ami
nyert, ez szerintem elég lenne.
Horváth István képviselő:
Nagyon nehéz olyan témáról dönteni amire az ember nem tud felkészülni. Nem tudom, hogy a
képviselők között van-e olyan, aki ebben a témában előzetes megbeszélés nélkül felelősséggel
tud választ adni, hogy ilyen anyagi helyzetben be nem tervezett kiadásokba menjünk bele. Én
tisztelem azokat a szervezőket, akik meg akarják csinálni ezt az Aba számára nagyon fontos
programot. Én, mint képviselő felelősséggel nem tudok választ adni arra, hogy az
önkormányzat akár a Gimnázium akár a Kézilabda csapat részére plusz kiadásokat tud
felvállalni. Van még egy kellemetlen dolog. Ott van a Horgászegyesület által elnyert
pályázat, amit augusztus végéig meg kell csinálni és az önkormányzatnak hozzá kell járulnia.
Kérdezem a polgármester urat, hogy hozzá tudunk-e ehhez járulni. Ha a polgármester úr tudja
felelősséggel mondani hogy ezeket a forrásokat tudjuk majd biztosítani, akkor megszavazom.
Amíg viszont nem kapok rá választ nem fogok ebben dönteni.
Kossa Lajos polgármester:
Felelősséggel erre annyit tudok válaszolni hogy a vagyonhasznosítás kapcsán, amiről
döntöttünk, és ha a többi szükséges döntéseket meghozza a képviselő-testület, akkor meg
fogjuk tudni valósítani a Horgásztavat és a Kézilabda csapat támogatását is. De ehhez szükség
van a vagyonhasznosításra.
Németh László képviselő:
Szeretnék gratulálni a csapatnak a szép eredményért. Természetesen a feladatunk, hogy ilyen
helyzetben támogassuk a fiatalokat, viszont arról hogy jelenleg mennyi pénzünk van a
polgármester úrnak kellene választ adni.
Kossa Lajos polgármester:
Én úgy gondolom, hogy ha tud a Képviselő-testület döntést hozni a vagyonhasznosításban,
akkor utána el tudjuk dönteni hogy tudjuk-e támogatni vagy nem.
Simon László:
Üdvözlöm a képviselő-testületet. Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik, hogy az elmúlt
időszakban sajnos nem értesültem a képviselő-testületi ülések időpontjáról, pedig tudtommal
a nyílt üléseken bárki részt vehet, és széles körben ki kell hirdetni.
A másik hogy a szennyvízcsatornázás megállt. Erről szeretnék érdeklődni hogy mi ennek az
oka.
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Ma olvastam a parlagfű irtásáról egy felhívást. Mely szerint minden tulajdonost 20.000,-Fttól 1.000.000,-Ft-ig büntethetnek. Nagyjából a Rákóczi út rendben van de az Etele téren elég
nagy számban burjánzik a parlagfű. Szerintem a törvényt ezeken a részeken is be kellene
tartani. Köszönöm szépen.
Kossa Lajos polgármester:
A testületi ülés meghívója mindig szerepel a kábel tévében, Aba hivatalos honlapján illetve az
önkormányzat hirdetőtábláján is ki van függesztve.
A szennyvízberuházásról a jelenlegi helyzetet már elmondtam. A települések valóban annak
idején a beruházáshoz, annak első üteméhez kaptak 60%-os támogatást ami összességében 2.3
milliárd ,-Ft. Annak idején a képviselő-testületek úgy döntöttek hogy nem csak az egyes
ütemet akarják megvalósítani, hanem a teljes beruházást. Ez egy 4.9 milliárdos beruházás,
ehhez még hozzájön a szennyvíztisztító telepnek az értéke, tehát összességében 5.5 milliárdos
beruházásról van szó, amihez 2.3 milliárdot kaptunk. Az hogy a beruházás lassan megy,
véleményem szerint az alulfinanszírozottság miatt van. Másrészt erről is többször adtam
tájékoztatást a képviselő-társaimnak és a lakosságnak is. Annak idején amikor összeállt a
beruházás finanszírozási oldala, abban szerepelt egy 200 millió forintos koncessziós díj. Ezt a
díjat a képviselő testületek közös döntése alapján a forrás oldalon kívántuk biztosítani.
Döntöttünk arról, hogy a szennyvíztisztító telepen úgynevezett organica technológiát
szeretnénk megvalósítani. Ez a beruházás PPP rendszerben valósult volna meg a testületek
határozata alapján. Szükségünk lett volna minisztériumi vagy parlamenti döntésre, hogy a
tisztító telepre megszavazott címzett támogatást csoportosítsák át a kettes ütem
megvalósítására. Tavaly júniusban kérelmeztük a minisztériumtól, és úgy gondoltuk hogy
ennek nem lesz akadálya. A levelünkben két kérést fogalmaztunk meg, aminek egy részére
kaptunk csak választ. Egyik része a tisztítótelep címzett támogatás átcsoportosítására
vonatkozott, a másik pedig hogy az ÁFA csökkenésből adódó pénzösszeget is
felhasználhassuk. Ennek a lényege pedig az, hogy amikor a parlament döntött a
szennyvízberuházásról, akkor még 25%-os áfával vették figyelembe a beruházást, menet
közben 20%-ra csökkent. Igazából nemleges választ nem kaptunk a levelünkre. Tavaly ősszel
született egy parlamenti törvénymódosítás, amely miniszteri hatáskörbe utalta a műszaki
tartalom változtatásával kapcsolatos döntéseket. Ezután ismét benyújtottuk kérelmünket
személyesen a minisztériumba. Akkor, azt az ígéretet kaptuk, hogy valamilyen formában
biztosítják ezt a forrás átcsoportosítást. Sajnos azóta ez nem történt meg, és végleges választ
sem kaptunk. Most úgy látszik hogy nem is fognak ehhez hozzájárulni, ami komoly
problémákhoz fog vezetni.

Simon László:
Köszönöm a polgármester úr válaszát. Még annyit szeretnék mondani, hogy az interneten is
sok megválaszolatlan kérdés van. Nem biztos hogy mindenkinek van kábeltévéje vagy esetleg
internete. Mindenkinek joga van tudni a problémákról. Köszönöm szépen hogy
meghallgattak.
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Kossa Lajos polgármester:
Természetesen, ha pontos képet tudunk majd a helyzetről akkor fogunk tájékoztatást adni.
Testületi üléseken mindig elmondtam, amit tudtam. Ha biztosan látjuk már, hogy hogyan
folytatódik és mikor fejeződik be a beruházás természetesen fogunk tájékoztatást tartani.
Egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat üzleti érdekeit érintő témák
megtárgyalása végett zárt ülés tartását rendelje el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következető határozatot hozta:
60/2008.(VI. 26.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az előzetesen kiadott meghívóban feltüntetett napirendi
pontok az önkormányzat üzleti érdekeit érintő kérdések 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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