„Alázattal szolgáltam ezt a falut, de nem megalkuvással.
Hiszem, hogy ezt a több generációba oltott szülőföldszeretetet
érzik és elismerik az abaiak, és ez nekem elégtétel.”

29 ESZTENDŐ
ABA SZOLGÁLATÁBAN
„Ideje van a számvetésnek…”

Kossa Lajos polgármester beszámolója
1990-2019.

„Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam…”
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HOGYAN VÁLT EGY TÖBBSZÖRÖSEN ELMARADOTT KÖZSÉG
ÉLHETŐ, VONZÓ, GYARAPODÓ KISVÁROSSÁ?
1990. szeptemberében az újságíró azon kérdésére:
annak ellenére, hogy a fővárosban dolgozom, mi
késztetett arra, hogy mégis polgármesternek
jelöltessem magam Abán, az alábbi választ adtam:

Az országgyűlési választások után sok embertől
hallottam azt, hogy „Abán úgysem változik semmi.”
Ha megválasztanak, megteremtem a lehetőségét
annak, hogy ezek az emberek is alakítóivá
lehessenek a falu életének.”

„Az ország politikai életében bekövetkezett
változások miatt most lehetőséget látok arra, hogy
elősegítsem egy valóban demokratikus közélet
kialakulását a szülőfalumban. Érzek magamban
annyi erőt, rátermettséget, hogy úgy véljem, meg
tudok felelni a polgármesteri hivatal támasztotta
követelményeknek.

Az 1990. szeptember 30-i helyhatósági választások
eredménye Abán:
Kossa Lajos
Farkas Károly
Németh István

1061 szavazat (74%)
279 szavazat (19%)
105 szavazat ( 7%)

ÉRTÉKEK VÁROSA
Az érték, a mérték és az eredmény kéz a kézben jár. Ez a
hármasság határozza meg egy település milyenségét.
Azt, hogy az ott élők mennyire tudják magukénak az
eredményeket. Az emberek többsége természetesnek
tekinti, hogy minden kéznél van. Pedig ahhoz, hogy ne
kelljen másik településre elutazni egy-egy fontos ügy
elintézéséhez, sok minden kell. Koránt sem természetes
állapot, miképpen a hely fejlődésének is vannak
feltételei.

idejönni. Van jó iskola a gyereknek, tisztes megélhetés a
családnak, jó közösség az embernek. Amikor pedig kellő
számban élnek együtt egy közösségben, akkor a nagy
kör is megkezdődhet, a társadalomban, az országos
rendben való feljebb lépés.
A városi rang ezt jelenti, hogy a település lépett egyet a
grádicson. Amikor idáig ér a folyamat, akkor kell
nagyon, de nagyon egymásra figyelni. Megérezni a
lehetőséget, az érték, az értékteremtés első eredményeit.
Azt, hogy itt született valami más, mint ami eddig volt. A
mérték is megjelenik. A mérték, amivel jól gazdálkodva
csodákat lehet tenni. Emberi csodákat.

A legelső kritérium az, hogy hányan élnek ott. Hány
embernek válik lakhelyévé, otthonává? Hány család érzi
úgy, hogy ezen a szent helyen képzeli el a mindennapjait,
az életét, saját és gyermekei jövőjét. Ha a hely vonzó, a
környezet kellemes, az emberekkel jó szomszédságban
lehet lenni, ha biztosított a megélhetés, a nyugalom, ha
nyugodtan hajtják a fejüket álomra az ott élők, akkor az
a hely szép lassan fejlődésnek indul. Semmi más nincs,
ami ezt létrehozza, mint az emberi szándék. A személyek
közös akarata, hogy egyre jobb és jobb hellyé
változtassák az adott települést és annak környezetét,
amit választottak maguknak és családjuknak.

A városi rang a társadalom szempontjából is mérce. Így
volt ez évszázadokkal ezelőtt is. Ha egy hely például
mezővárossá lépett elő, bizony más jogok és más
lehetőségek illették. Másként ítélte meg a Király a helyet.
Több figyelmet kapott, több kiváltsággal járt az ott élők
számára. Bizonyos tekintetben ma sincs ez másképpen.
Bár a társadalmi rend sokat változott, a városi rang
elérése ma is értékmérő. Azt jelenti, hogy azon a helyen
elegendő számú ember él, akiknek a közössége
figyelmet érdemel, és ez jogokat teremt a számukra.

Ha ez így történik, akkor a hely elkerülhetetlenül
fejlődésnek indul. A béke, a biztonság, a megélhetés a
legelső alapvetés. De még koránt sem elég. Ott kell
legyen a szándék, hogy az embert körülvevő
közösségben jó legyen benne élni. Jó legyen odatartozni.
Jól essen ráköszönni a másikra az utcán. Jó legyen a
ritmusa annak, mennyit pihennek az emberek az
otthonukban, családi körben, és mennyit töltenek a
közösségben. Ki-ki a maga igénye, habitusa és
érdeklődési köre szerint. Amikor ez is létrejön, akkor egy
további fejlődési fokra léphet a település. Vonzó lesz
mások számára. Megkezdődik a beköltözés, elkezdődik a
gyarapodás, mert híre megy, hogy itt jó élni. Van miért

Aba hosszú utat járt meg a várossá válásig, sok
viszontagsággal, rengeteg munkával járt elérni az
eredményt. Azonban az itt élők hittek a saját erejükben, a
tudásukban, és abban, hogy nem hiába való a
fáradozás. Már akkor teremtettek körülményeket,
amikor még nem látszott semmi, amikor még csak
kevesen hitték, hogy át lehet vinni az eredményekhez
vezető közös akaratot, mégis megszületett mindaz, ami
most szolgálja az itt élőket.

(Részlet A Forrás c. lap 2018. áprilisi számából)
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A TANÁCSRENDSZER ÖRÖKSÉGE 1990. OKTÓBER 1-ÉN





rohamosan csökkenő lakosságszám
az állandó lakosok száma 3977 (1970-ben 4282 volt)
jellemző a fiatalok elvándorlása, a lakosság átlagéletkorának emelkedése
végzős általános iskolai tanulók továbbtanulási aránya 1991-ben:
gimnázium
0
szakközépiskola
12
szakmunkásképző
18
9. osztály
14
nem tanult tovább
13
 elszegényedő családok
 a személyi jövedelem mértéke megyei szinten a legalacsonyabb
 infrastruktúra teljes hiánya
 súlyos vízellátási gondok, nincs egészséges ivóvíz
 rossz minőségű áramhálózat, gyenge közvilágítás
 többségében földes vagy zúzalékkal gyengén megszórt utak, amelyek esős időben járhatatlanok
 az 1983-ban átadott új iskolaépület beázik, életveszélyes, lepusztult régi iskolaépületek
 beázó, elhanyagolt művelődési ház
 rosszul kivitelezett tetőszerkezetű, 1989-ben átadott új óvodaszárny, elhanyagolt régi épületrész
 lelakott tűzoltószertár
 beázó, leromlott állagú Fórum étterem (1983-ban építették)
 akadozó közellátás
 súlyos problémát jelentenek a közösségben az alkoholizmus és a szórakozóhelyek környékén tapasztalható
rendbontások
 magas munkanélküliség, súlyos megélhetési gondok jellemzik a családok jelentős részét
 gyenge közbiztonság (gyakori lopások, rongálások, verekedések), Abát a Sárbogárdi Rendőrkapitánysághoz
csatolták, a községben 1 körzeti megbízott teljesít szolgálatot, akinek irodája és autója sincs
 gyengén felszerelt orvosi és védőnői körzetek, leromlott állapotú épületek
 rendetlen, gazos, szemetes, elhanyagolt közterületek és utcák
 elhanyagolt temetők és ravatalozó
 gyenge minőségű közösségi és kulturális élet
 a működő közösségek száma három: ABAI TSZ-SK, Nyugdíjas Klub, Horgászegyesület
 apátia és kilátástalanság jellemzi a falut
 700.000 Ft hiteltartozás (óvodaépület új szárnyának építése)
 művelődési ház fűtésfelújításának kifizetetlen számlája (250.000 Ft)
Belsőbáránd:
 a kastélyt a tanács eladta, életveszélyes állapotban, szinte romokban hever
 nincs orvosi rendelő és közösségi helyiség
 elhanyagoltság, gondozatlan közterületek
 elhanyagolt temető
Bodakajtor:
 az Állami Gazdasággal együtt privatizálták a településrész utcáit, közterületeit, közvilágítási rendszerét,
vízhálózatát, nincs köztulajdonban lévő épület, helyiség.

KOSSA LAJOS POLGÁRMESTER NYILATKOZATA 1992. OKTÓBERÉBEN:
„Ilyen helyzetben az önkormányzatnak az a feladata, hogy távolabb lásson a jelenlegi
helyzetnél, legyen egy határozott jövőképe a faluval, a közösséggel kapcsolatban, s döntéseit,
még ha azok népszerűtlenek is, ennek figyelembe vételével hozza meg. Világosan kell látni azt,
hogy ebben a választási ciklusban az ország minden településének hosszú évtizedekre eldől a
sorsa. Lesznek közösségek, amelyek lesüllyednek, s lesznek, amelyek felemelkednek. Ilyen
szempontból úgy érzem, bizakodóan tekinthetünk a jövő felé.”
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ABA JELLEMZŐI 2019-BEN





























Állandó lakosság száma: 4660 fő.
2018-ban végzett 8. osztályos tanulók továbbtanulási aránya:
gimnázium
5 fő
szakgimnázium
31 fő
szakközépiskola
14 fő
szakiskola
0 fő
nem tanult tovább
0 fő
Működő önkormányzati és állami intézmények: Abai Polgármesteri Hivatal, Aba Város Városgondnoksága,
Fórum étterem, Háromkalász étterem, Abai Hétszínvirág Óvoda, Abai Idősek Otthona, Sárvíz Szociális
Szolgáltató Központ, jól felszerelt, felújított háziorvosi, fogorvosi, védőnői rendelők, Sárvíz Kistérségi Központi
Orvosi Ügyelet, Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár,
Sárvíz Televízió, Térségi Pályázatíró Központ, Abai Kormányablak, Abai Rendőrőrs, Abai Mentőállomás,
Falugazdászi Szolgálat, Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Széleskörű, folyamatosan bővülő és megújuló szolgáltatások, kereskedelmi és vendéglátóipari üzletek.
A város megyei és országos szinten is a fiatalabb korösszetételű települések közé tartozik.
A rendszerváltás óta folyamatos népességszám-emelkedés jellemzi.
Jó közbiztonság, Aba a Székesfehérvári Rendőrkapitánysághoz tartozik, az Abai Rendőrőrs létszáma 17 fő,
elhelyezésük ideális a városháza épületében. Munkájukat korszerű autók, térfigyelő kamerarendszer,
valamint autóval rendelkező polgárőrök segítik.
A helyiek számára elsődleges fontosságú a közösséghez tartozás, hisznek az erejében, legyen az utcaszintű,
vagy akár az egész várost felölelő.
Aba a Székesfehérvári járás alközpontja, a környék humán infrastruktúrájának gócpontja, számos magán- és
közszolgáltatás helyszíne.
A városkép folyamatos javulása tapasztalható.
Teljes körű közműellátottság (ivóvíz-, gáz-, telefon-, szennyvíz-, kábel tv-, szélessávú internethálózat).
A volt tűzoltószertár helyén az épület felújítását, átalakítását követően Térségi Pályázatíró Központ segíti az
önkormányzatokat és a vállalkozókat.
Kiépített kerékpárút-hálózat, újonnan fásított, rendbe hozott utak és közterületek.
Műfüves pályák, felújított öntözőrendszerrel ellátott labdarúgó pálya.
Gazdag kulturális és közösségi élet.
Nagyszámú családi gazdaság és vállalkozás.
Megszűnt a munkanélküliség.
Folyamatosan gyarapodó közösség.
A családok életszínvonala növekszik.
Vezetékes vízzel ellátott, gondozott temetők, új ravatalozó.
Közös siker a nagyközség szerepből való előrelépés, a városi rang kiérdemlése és elnyerése.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 2019-BEN: 10 MILLIÁRD FT.
Az önkormányzat cégei:
 Aba-Invest Kft. (feladat: Abai Tudományos és Technológiai Park megvalósítása).
 Abaterm Kft. (feladat: Dél Kapuja Gyógyító Központ megvalósítása).
 Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik az alábbi cégekben:
 Alba Airport Kft. (feladat: Reptér és Ipari Park megvalósítása).
 Sárvíz Önkormányzati Település- és Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
(feladat: Önkormányzatok és vállalkozók fejlesztéseinek szakmai támogatása).
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1990-2019. KÖZÖTT VÉGREHAJTOTT FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK
ABA, BELSŐBÁRÁND, BODAKAJTOR
 ivóvízhálózat, gázhálózat, telefonhálózat, kábel tv- és internethálózat kiépítése, közvilágítás korszerűsítése,
utak kövezése és aszfaltozása Abán, Bodakajtoron, Belsőbárándon,
 Aba-Soponya közötti híd és út, Soponya-Kisláng közötti út, Aba-Bodakajtor közötti összekötő út kiépítése
 Belvízelvezető rendszer és szennyvízhálózat kiépítése Abán és Bodakajtoron,
ABA:
 Óvoda bővítése, tornaszoba építése, az épület akadálymentesítése, új udvari játékok,
 központi iskola magastető építése és tetőtér beépítés, nyelvi labor és számítástechnikai terem kialakítása,
 Béke téri iskolaépületek felújítása, tornaszoba és táncterem kialakítása, udvar parkosítása, új udvari játékok
 fogorvosi rendelő felújítása,
 Fórum étterem felújítása,
 közösségi ház felújítása, Üzenet a XXI. századba (A MAG)
 szociális szolgáltató központ létrehozása,
 idősek otthona megépítése, parkosítás, díszkút felállítása
 polgármesteri hivatal felújítása, parkolók kialakítása
 teleház megépítése,
 Hősök tere kialakítása, I. világháborús emlékmű felújítása, II. világháborús, ’48-as és ’56-os emlékmű
felállítása,
 református templomkert környékének rendezése, Fejes Ádám szobor felállítása,
 katolikus templom tetőszerkezetének felújítása,
 Millenniumi park kialakítása, Szent István szobor és Zenepavilon felállítása,
 Rákóczi, Kossuth, Bethlen utcai és a 63-as út melletti kerékpárút megépítése, fásítás,
 „Sárvíz” kerék felállítása
 Emlékező fák- 14 stáció,
„Derűs vagyok, legyetek azok Ti is” – In memoriam II. János Pál
 abai elkerülő út (63-as út - Bodakajtor-Aba-Kossuth-Bethlen-Dózsa-Árpád utca)
 bekötő út felújítása, buszöblök kialakítása,
 új buszvárók telepítése,
 belterületi utak felújítása,
 labdarúgópálya felújítása, öntözőberendezés kiépítése
 játszótér kialakítása,
 Dél Kapuja külső infrastruktúra (út, termálkút),
 közösségi ház, általános iskola és az óvoda épületének energiaracionalizálással egybekötött felújítása,
 napkollektorok,
 térfigyelő kamerarendszer kiépítése,
 járóbeteg szakellátó központ megépítése,
 gimnázium és a művészeti iskola épületeinek megépítése, berendezése
 általános iskola központi épületének bővítése, új udvari játékok, számítógépek, digitális táblák biztosítása,
 mentőállomás építése,
 kistérségi szakellátó rendelő építése,
 központi orvosi ügyelet elhelyezése,
 Háromkalász étterem kialakítása
 orvosi rendelők felújítása, energetikai korszerűsítése
 a temetőkben vezetékes víz kiépítése, utak kövezése, sövénytelepítés, sírhelyek rendbetétele,
 új ravatalozó építése,
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 Nádor csatorna kármentesítése és rehabilitációja,
 energiaerdők telepítése.
BELSŐBÁRÁND:
 növekvő lakosságszám,
 kiépült a víz-, gáz-, telefon-, kábel tv és a szélessávú internet hálózat,
 korszerűsített közvilágítás,
 aszfaltozott utak,
 megépült az orvosi rendelő és a közösségi helyiség,
 a kastély felújításra került,
 a temető rendezett, emlékhely került kialakításra a II. világháborúban Belsőbárándon elesett katonák
tiszteletére,
 rendezett utcák és közterületek,
 megújult a horgásztó és környéke, pihenő park és játszótér kialakítása,
 hősi emlékmű a II. világháború bárándi áldozatai tiszteletére
 Millecentenáriumi park, harangláb, focipálya,
 fejlesztési tartalékterületek állnak rendelkezésre.
BODAKAJTOR:
 növekvő lakosságszám
 összkomfortos településrész (víz-, gáz-, telefon-, szennyvíz-, kábel tv- és szélessávú internet hálózat)
 korszerűsített közvilágítás
 felújított orvosi rendelő és közösségi ház
 szabadidőpark kialakítása
 műfüves pálya
 15 ha-s önkormányzati fejlesztési terület (Abai Tudományos és Technológiai Park)
29 éven keresztül végig úgy építkeztünk, hogy közben folyamatosan külső és belső támadásoknak voltunk
kitéve, a rossz szándék, akadékoskodás, a terveink megvalósítását mindenáron megakadályozni akarók végig
útitársaink voltak, ezért még értékesebb mindaz, amit most egy csokorban átnyújthatunk a város
közösségének.

NÉHÁNY TERÜLET A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL, AMELYEKRE
SZINTÉN JELENTŐS FIGYELMET ÉS ANYAGI FORRÁSOKAT
BIZTOSÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT 1990 ÉS 2019. KÖZÖTT














Aba címerének és zászlajának megalkotása
fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
lakossági tüzelőolaj-felhasználás kiadásához kapcsolódó támogatás
hosszú lejáratú építési hitelek megnövekedett kamatterheinek csökkentése
kukás szemétszállítási rendszer bevezetése
a helyi televízió és a kábel tv rendszer létrehozása és üzemeltetése (1992-2008.)
helyi autóbusz közlekedés kialakítása
a helyi oktatási-nevelési rendszer intézményei kezdeményezéseinek támogatása, az ahhoz szükséges tárgyi és
személyi feltételek biztosítása, dolgozók továbbtanulásának, továbbképzésének, túlóráinak és jutalmazásának
támogatása
Abán 1990-től biztosított minden, 3. évét betöltött gyermek számára az óvodai ellátás
a privatizált háziorvosi körzetek működésének és fejlesztésének anyagi támogatása
„Rádió utcai ügy” megoldása
szolgálati lakásban lakók letelepedésének, lakásépítésének támogatása
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elemi károsultak lakáscélú támogatása (1999-2000-es belvíz, 300 lakóház helyreállítása)
szociális célú tűzifatámogatás
a volt állami gazdasági szolgálati lakásokban élő bodakajtori családok bizonytalan helyzetének rendezése
középiskolai tanulók részvétele az Arany János Tehetséggondozó Programban
Bursa Hungarica program - egyetemi, főiskolai hallgatók támogatása
a helyi adók mértéke mindig alacsonyabb volt a törvényben megállapítható maximumnál
a lakossági önerőt igénylő beruházásoknál a legelőnyösebb, legkedvezőbb konstrukciók kidolgozása az anyagi terhek minimalizálása érdekében, a polgármesteri hivatal aktív közreműködése a lakosságnak járó támogatások visszaigénylésében és kiosztásában
Az önkormányzat és a közösség anyagi erejét és lehetőségeit jelentősen meghaladó fejlesztésekhez külső források, támogatások, befektetések felkutatása és hatékony bevonása.
A világ és Magyarország jövőbeni tendenciáinak kutatásával és felismerésével alakítottuk folyamatosan Aba
jövőképét, amellyel állandó lépéselőnyt biztosítottunk a közösség számára a környezetéhez képest.
Nagy hangsúlyt fektettünk a beruházások, pályázatok alapját képező stratégiák, koncepciók, tervek, szakértői
anyagok elkészítésére, társadalmi vitájára és jóváhagyására (Mindig egy lépéssel a világ előtt.)
Kezdeményeztük és folyamatosan támogattuk a „tudástőke” nagyarányú bevonását az önkormányzat és a közösség tevékenységébe, széles körű személyes és intézményi kapcsolatrendszer kiépítésével, országos és
nemzetközi szinten egyaránt.
Az értékteremtők, az abai kultúráért, közösségért és összefogásért kiemelkedően teljesítő személyek munkájának elismerése.
A múltunk és jelenünk értékeinek feltárása és közkinccsé tétele.
Soha nem süllyedtünk le a személyünket és közösségünket -tudatlanságból, gyűlöletből, elrontott személyes életutakból vagy egyéni érdekből táplálkozó- szidalmazók és rágalmazók szintjére, a közösséget visszahúzni akaró szándékok fölé emelkedve nem hagytuk soha, hogy a képviselő-testület elbizonytalanodjon és hibás döntést hozzon, veszélyeztetve ezzel stratégiai, az életminőséget jelentősen javító céljaink, távlatos jövőképünk megvalósítását.
Következetesen törekedtünk arra, hogy Aba jövőjét a bátor szívű emberek, a Szív Bajnokai, és ne a fizikai, szellemi és lelki rombolást mindennapi gyakorlattá tenni akarók alakítsák.

ABA VÁROS TESTVÉRTELEPÜLÉSEI
Bätterkinden (Svájc), Borszék (Románia), Ebergötzen (Németország), Holzerode (Németország),
Ipsala (Törökország), Langhennersdorf (Németország), Szamosújvár (Románia),
Tallós (Szlovákia), Zwierzyniec (Lengyelország)

ABA VÁROS EGYESÜLETEI, KÖZÖSSÉGEI
Aba Sárvíz FC, Abai Vadásztársaság, Abai Földtulajdonosok Közössége, Aba Város Fúvószenekara, Aba Közalapítvány,
Napvirág Dalkör, Fehér Tearózsa Nyugdíjas Klub, Foltvarró Kör, Baba-Mama Klub, Sárvíz Völgye Baráti Lovas
Sportegyesület, Vitalitas Egyesület, Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület, Hazatalálás Alapítvány, Abai Polgárőr Egyesület,
Kajtor-Völgye Horgászegyesület, Belsőbárándi Horgászegyesület, Sportszerető Öregfiúk Baráti Köre, Kempósok,
Abanda, Sárvíz Néptáncegyüttes, Atilla Király Gimnázium színjátszó köre, Néptáncosok, népi vonósok, citerások,
énekesek művészeti csoportjai
1990-2019. között hosszabb-rövidebb ideig működött egyesületek, közösségek:
Abai Pávakör és Citerazenekar, Abatours Egyesület, Abavin Egyesület, Sárvíz Royal Mazsorett Csoport, Kanyar FC, Abai
Öregfiúk Egyesület, Természetjárók Köre, Abai Kerékpáros Egyesület, Abai Gazdakör, Sudár Napkeleti Hagyományőrző
Egyesület, Öregfiúk Kézilabda Csapata, Aba-Sárvíz Kézilabda Egyesület, Violinkulcs Énekkar, Hölgyklub, Abai Polgárok
Egyesülete, Postagalamb Egyesület, Fejérvíz-Aba Asztalitenisz SE, Megyer Sarja Hagyományőrző Lovas Egyesület,
Életedért Lépj Szolgálat, Natura Klub, Pátria Kör, Abai Hegyközségi Egyesület, Abai Lovas Klub, Barantások, Abai
Magisztrátus, utcaközösségek, Abai Civil Egyetem, Festők és Rajzolók Baráti Köre, zumbások, jógázók, hastáncosok.
Az egyesületi és közösségi élet folyamatosan, jelentős önkormányzati támogatásban részesült az AUTONÓMIA ALAP
pályázatai, egyedi támogatások és az Aba Alapítvány által.
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ABA NAPOK 21-SZER
„EGY KIS HELY, AHOL NAGY DOLGOK TÖRTÉNNEK”
TÖBB MINT 200 KONCERT, ELŐADÁS, ÖNFELEDT SZÓRAKOZÁS,
FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEK.
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AZ ABAI MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉK7ÉV
FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI
2013. január 24. – 2020. április 6.: Az Igazság születése
2013.
 Az abai adósságállomány 60%-ának kormányzati átvállalása
 Városi cím elnyerése
 Az Abai Gimnázium felveszi Atilla Király nevét

2014.
 Fórum étterem önkormányzati működtetésbe vétele
 Az abai adósságállomány 40%-ának kormányzati átvállalása
 Abai Idősek Otthona önkormányzati működtetésbe vétele

2015.





Abai Kormányablak megnyitása
Abai Mentőállomás megnyitása
Abai Rendőrőrs megnyitása
Agro-Aba Kft. tulajdonosváltása

2016.
 Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola létrejötte
 „A LÉLEK ÚJ RENDJÉNEK” győzelme a 2016. október 2-i önkormányzati választáson
 Aba város 2026-ig szóló gazdasági programjának jóváhagyása

2017.





Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ megnyitása
A reptéri ingatlan értékesítése
Dél Kapuja – „Sambhala” Gyógyító Központ koncepciójának elkészítése
Abai Tudományos és Technológiai Park koncepciójának elkészítése

2018.
 Háromkalász étterem megnyitása
 A 2019. szeptember 30-ig szóló Abai Társadalmi Felelősségvállalási Program meghirdetése
 Az Új Abai Társadalmi Szerződés (2018-2028.) jóváhagyása

2019.
 Az Abai Társadalmi Felelősségvállalási Program 25 pontjának megvalósítása

AZ IGAZSÁG FELEMEL – A SZERETET ÁTÖLEL – A SZABADSÁG VILÁGOSSÁGOT TEREMT
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ÚJ ABAI TÁRSADALMI SZERZŐDÉS - 2018.
(részlet)
foglalják, miképpen működnek együtt, mint egyének,
családok, közösségek és mint helyi önkormányzat.

Bevezetés
Aba közössége 2005. március 14-én Társadalmi
Szerződést kötött.

Mint azt tették 13 évvel ezelőtt: ismét jó alkalom van arra,
hogy az abaiak rendezzék közös dolgaikat.

Az Abai Társadalmi Szerződés a település évszázados
hagyományaira épült, a jelen tapasztalásaira
támaszkodott és az eljövendőre kívánt jó válaszokat
adni.

A fentiekben foglaltak alapján jelen közéleti
nyilatkozattal Aba város közössége kinyilvánítja, hogy a
következő 10 évre megalkotja az Új Abai Társadalmi
Szerződést.

Az Abai Társadalmi Szerződés jelentősen hozzájárult a
település anyagi és szellemi fejlődéséhez, az
önkormányzatiság kiteljesedéséhez. Amikor az Abai
Társadalmi Szerződés megszületett, még csak egyfajta
bátor közéleti kísérletnek tűnt, amely számos
tanulsággal szolgált és sikere okán folytatásra
érdemesült.

\[\[
Tudjuk, hogy a világot az öröm szüli, és az öröm tartja
fenn. Az örömben összegződik minden, ami a jó várakozáshoz és a teremtéshez kell: a hit, a türelem, a szeretet,
az őszinteség… ha ez mind valódi, akkor eltölt bennünket
az isteni Öröm, függetlenül attól, hol tartanak külső
ügyeink. Ezért támogatjuk, hogy Aba fejlesztésének jelmondata és egyben iránytűje is legyen

Magyarország 2012. január 1-én hatályba lépett
Alaptörvénye és az ennek alapján megszületett
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény új keretet szabtak a települések
működésének.

„Aba, az öröm városa”
Üdvözüljük, hogy az Új Abai Társadalmi Szerződés egy
olyan intézmény, amely alkalmas keret a folyamatos
megújulásra, új célok és feladatok befogadására, a
szükséges módosítások, javítások hatékony megvalósítására oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos viták,
egyeztetések nem vonnak el aránytalanul sok erőforrást
a közös célok elérésétől.

Aba 2013. július 15. óta városi rangot kapott, amely
eredmény eléréséhez hozzájárult az Abai Társadalmi
Szerződés létrejötte és a szerződésben foglaltak
érvényesítése.
Az Abai Társadalmi Szerződés 10 évre köttetett, így ideje
van annak, hogy Aba polgárai ismét szerződéses keretbe

TÁRSADALMI MEGBIZATÁSÚ TISZTSÉGEK, TÁRSADALMI
MUNKÁBAN VÉGZETT FELADATOK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL
1990-2019.
ALPOLGÁRMESTEREK
1990-1998.

Arany Lajos

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

1998-2002.

Dr. Kassai József

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

Horváth István

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

Csép Györgyné

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

Horváth István

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

2006-2010.

Csép Györgyné

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

2008-2013.

Dr. Pőcze Ferenc

társadalmi megbízatás, tiszteletdíjas

2014.

Dr. Pőcze Ferenc

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

2015-2016.

Pukliné Tündik Tünde

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

2017 -

Takács Zoltán

társadalmi megbízatás, tiszteletdíj nélkül

2002-2006.

10

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI
Aba képviselői 1990. és 2019. között tiszteletdíj nélkül végezték a tevékenységüket,
29 éven át egyetlen forintot sem vettek fel a testületi munkáért.

KOSSA LAJOS POLGÁRMESTER TÁRSADALMI MUNKÁBAN BETÖLTÖTT TISZTSÉGEI
1990-2019. KÖZÖTT


Abai Beruházó Víziközmű Társulat elnöke (Aba település ivóvíz-, belvíz- és szennyvízberuházásának
lebonyolítása)



Belsőbárándi Beruházó Víziközmű Társulat elnöke (Belsőbáránd vezetékes ivóvízellátásának biztosítása)



Bodakajtori-Felsőszentiváni Beruházó Víziközmű Társulat elnöke (Bodakajtor-Felsőszentiván ivóvíz- és
szennyvízhálózatának kiépítése)



Aba Alapítvány Kuratóriumának elnöke (1991-2002.), kuratóriumi tagja (2002-2006.) (a község
útjainak kövezése, II. világháborús emlékmű felállítása, Tanka János köteteinek kiadása, egyesületek,
Aba Napok, kulturális rendezvények támogatása)



Abai Jóléti Szolgálat Alapítvány Kuratóriumának elnöke (1992-1996.) (Fórum étterem térítésmentes
megszerzése, felújítása, működtetése, eszközök fejlesztése)



Abai Önerős Telefonhálózat Fejlesztő Társaság elnöke (1991-1994.) (a háztartások telefonnal való
ellátása)



Kábel tv-hálózat kiépítésének megszervezése (1992-1994.)



Helyi Érdekegyeztető Fórum elnöke (1992.) (kárpótlási, részarány- és tagi tulajdonú földalapok
kijelölése)



Abai Földrendező Bizottság elnöke (1992-1994.) (kárpótlási földek árverezésének előkészítése)



Abai Gazdaszövetkezet elnöke (1996-2000.)



Abai Földtulajdonosi Közösség vezetője (1996-2016.) (Abai vadászterületek visszaszerzése, Abai
Vadásztársaság létrehozása, partneri együttműködés kialakítása a Vadex Zrt-vel)



Aba Sárvíz FC elnöke (2005-2017.), elnökségi tagja (1992-2005.)



Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület elnöke (1998-2018.)



Abai Kerékpáros Egyesület elnöke



Abai Magisztrátus vezetője (2007-2014.)



Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás elnöke (2004-2014.) (Térségi szélessávú internethálózat kiépítése,
üzemeltetése, értékesítése, kistérségi központi orvosi ügyelet létrehozása,kistérségi okmányiroda
kialakításának támogatása, kistérségi rendőrőrs és mentőállomás létrehozásának kezdeményezése,
kistérségi arculatterv elkészítése, kistérségi szociális ellátási rendszer kialakítása, stratégiai
programok, koncepciók, tervek készítése, kistérségi oktatás összehangolása)



Közép-Dunántúli Területfejlesztési Tanács, illetve bizottságának tagja



Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács tagja



Fejér Megyei Kistérségi Fórum tagja



Abai Református Egyházközség presbitere



Részvétel az 1956-os visszaemlékezések forgatásán, amelyek fontos kortörténeti dokumentumokká
váltak az abaiak számára



Sárvíz Önkormányzati Társulás vezetője



Az Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsának vezetője
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A 22 szervezetben végzett, teljes embert kívánó, a közösség számára jelentős eredményeket hozó,
komoly felelősséggel járó, időigényes tevékenységeimért egyetlen forintot sem kértem és nem is
kaptam az elmúlt 29 évben.
Köszönöm feleségemnek és három fiamnak, amiért 20 éven keresztül elviselték, hogy a közösség
érdekében elvettem tőlük sok-sok időt, amelyet együtt tölthettünk volna.

KOSSA LAJOS POLGÁRMESTER TOVÁBBI BETÖLTÖTT TISZTSÉGEI


Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke (1991-1998.)



Fejér Megyei Közgyűlés tagja (1998-2010.)



Fejér Megyei Közgyűlés Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsnoka (1998-2002.)



Fejér Megyei Közgyűlés Önkormányzati, Kistérségi és Regionális Bizottságának elnöke (1998-2006.)



Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. igazgatósági tagja (2001-2006.), felügyelő bizottsági tagja (20062010.)

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET VALAMINT A MIKULA LAJOS ÁLTAL
ALAPÍTOTT VITALITAS EGYESÜLET ÉS A SÁRVÍZ TÉRSÉGFEJLESZTŐ
EGYESÜLET KAPCSOLATA
Aba Képviselő-testülete mindkét egyesület tevékenységét megalakulásától kezdve támogatta erkölcsileg és
jelentős anyagi forrásokkal is. Az egyesületek valamennyi kérését pozitívan bírálta el, legyen szó működési
támogatásról, programok szervezéséről, pályázati önrészről, település egészét érintő fejlesztésekről, stratégiai
együttműködésről, önkormányzati feladat átadásáról. Ezen támogatás folyamatos volt mindaddig, amíg az
egyesületek érdemi tevékenységet végeztek Abán és a térségben.
Aba Önkormányzata által anyagilag és erkölcsileg támogatott tevékenységek, amelyeket a Vitalitas és a Sárvíz
Térségfejlesztő Egyesület valósított meg:


Abai Hírek kiadása (1990-1994.), lövészklub, ifjúsági klub és testépítő terem kialakítása és
működtetése, programok (kispályás labdarúgó torna, Sárvíz játékok), Teleház létrehozása és
működtetése (épület ingyenes használatának biztosítása), községi kábel tv rendszer fejlesztése,
internethálózat kiépítése, közös cég létrehozása, www.aba.hu weboldal létrehozása, közösen
elfogadott információs stratégia megvalósítása, megbízások térségi szakértői anyagok
elkészítésére, közös részvétel a Sárvíz kistérség és a Hollandiai Keleg-Groningen szakmai
együttműködésében (tanulmányutak, víziók, koncepciók készítése, vízügyi stratégiai
együttműködés).

Az 1990-2014. közötti, Aba és térsége számára is gyümölcsöző együttműködést verte szét egy pillanat alatt
Mikula Lajos 20 év utáni, váratlan ismételt felbukkanása az abai közéletben, aki 1994-ben vonult ki az abai
közösségi életből, Budapestig meg sem állva.
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KOSSA LAJOS ÉS TREXLER FERENC KAPCSOLATA
Trexler Ferenc a helyi SZDSZ szervezet vezetője volt 1990-ben. A csoport aktívan támogatta a polgármesteri
kampányomat, valamint számíthattam Trexler Ferenc szakmai tudására a Vörös Hajnal TSZ 90-es évek eleji
átalakításának nem egyszerű folyamatában is. Emellett német tudásával aktív segítője volt Aba svájci és németországi
testvértelepülési kapcsolatainak kialakításában és ápolásában.
Trexler Ferenc 1994-ben képviselőjelöltként is megmérette magát az önkormányzati választáson, a választópolgárok
azonban nem szavaztak neki bizalmat, 1996-ban pedig elbocsátották az átalakulással létrejött Kajtor-Völgye
Mezőgazdasági Szövetkezetből.
Ebben a helyzetben természetes volt számomra, hogy kezdeményezzem a képviselő-testületnél gazdajegyzői álláshely
létrehozását, amelyet ő töltött volna be szándékaink szerint. Mivel ezt a javaslatot a költségvetés tárgyalásakor
elutasították a képviselők, a következő ülésen lemondtam az 1996. évi fizetésemelésemről, felajánlva az
összeget a gazdajegyző bérének fedezetéül, így kapta meg a szükséges többséget a döntés, amelynek
köszönhetően Trexler Ferenc önkormányzati alkalmazású gazdajegyző lett. Ugyanígy személyesen javasoltam
Trexler Ferenc ügyvezetői kinevezését a 2004-ben létrehozott önkormányzati cég, az Aba-Farm Kft. élére. Bár
szinte valamennyi képviselőnek fenntartásai voltak a kinevezéssel kapcsolatban, végül is elfogadták érveimet,
így lett Trexler Ferenc az Aba-Farm Kft. ügyvezetője.
Sajnos az idő mindkét esetben képviselőtársaim igazát bizonyította, Trexler Ferenc sem gazdajegyzőként, sem az
Aba-Farm Kft. ügyvezetőjeként nem állta meg a helyét, így be kellett látnom, hogy önkormányzati szinten több
lehetőséget nem biztosíthatok számára.

KOSSA LAJOS ÉS KASÓ LÁSZLÓ KAPCSOLATA
Jómagam már az 1990-es kampányidőszakban hangsúlyoztam, hogy az oktatást olyan stratégiai területnek
tekintem, amely Aba felemelkedésének egyik záloga lehet. A 29 év során végig következetesen tartottam magam
ehhez, és a mindenkori képviselők támogatásának köszönhetően ez a törekvés valamennyi elfogadott
költségvetésünkben megnyilvánult kiemelt anyagi támogatás formájában.
Kasó László 1991-es igazgatói kinevezésétől 2012. évi nyugdíjba vonulásáig mind igazgatóként, mind
önkormányzati képviselőként támogatta és segítette ezen stratégiai cél megvalósulását. A sok-sok sikeres
program, kezdeményezés mellett ezt igazolja nagyon beszédesen az 1991-es és a 2018-as továbbtanulási statisztikai
adatok összevetése.
Az önkormányzat által jelentős anyagi forrásokkal és erkölcsileg is támogatott iskolai programok és
kezdeményezések a 29 év alatt:


9. osztály elindítása, szakkörök, zeneoktatás, felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, 4H
program, úszásoktatás, évfolyamok 3 osztályra bontása, számítástechnikai és nyelvi oktatás,
gyógytestnevelés, kézilabda, egész napos oktatás, Életfa program, sporttagozatos osztály, tanárok
jutalmazásának és túlóráinak finanszírozása, szakmai továbbképzések, továbbtanulás biztosítása, Aba
Sámuel Napok, H2O program bevezetése, nyári táborozások.

Kasó Lászlónak nyugdíjba vonulása alkalmából a képviselő-testület érdemei elismeréséül címzetes igazgatói
címet adományozott.
Sajnálom, hogy Kasó László 2016-ban polgármesterjelöltként kiadott választási szóróanyagában megtagadta
a 26 éves együttműködést, amely bár nem volt mindig vitáktól mentes, de talán éppen ezért is, Aba és az abai
oktatás-nevelés történelme legsikeresebb korszakának bizonyult, amelynek az egyik alapját az önkormányzat és az
iskola eredményes együttműködése képezte.
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KOSSA LAJOS POLGÁRMESTER, ABA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE ÉS A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTAL VEZETETT KAJTORVÖLGYE MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET KAPCSOLATA
Részlet a képviselő-testület 2000. február 14-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: „1990-ben
alakult meg az önkormányzat, én akkor lettem polgármester, az akkori Vörös Hajnal MGTSZ éppen az átalakulások időszakát élte, ami egy súlyos, feszültségekkel terhes időszak volt. Trexler Ferenccel és Tóth Ferenccel közösen felkértük Hámory Ferencet és Horváth Istvánt,
hogy segítsenek. Mi öten nagyon sokat voltunk abban az
időben együtt, és ennek az együttműködésnek is az
eredménye, hogy 1992-ben megakadályoztuk a szövetkezet széthullását, az 1992. év végi közgyűlésen sikerült
a régi vezetést leváltatnunk, a Kft-ket megszünetnünk, és
a tagság megválasztotta vezetőnek Hámory Ferencet és
Horváth Istvánt. Ekkor még teljes egyetértés volt abban,
hogy mit kell tennünk. Az első nézetkülönbség nem sokkal az új vezetés működésének megkezdése után adódott. Én akkor úgy láttam, hogy a szövetkezet rendelkezik
egy olyan gépparkkal, szolgáltatási háttérrel, amely
által lépéselőnyben van a magángazdákkal és más szervezetekkel szemben, annál is inkább, mivel a környéken
szinte egyedüliként maradt talpon, ezért szorgalmaztam
az integrációs tevékenység megszervezését, azt tartottam a jövő útjának. A második nézetkülönbség 1994.
tájára tehető, amikor Horváth István egy közgyűlésen
felvetette az állattenyésztés Rt-vé történő átalakításának
ötletét. Én ezt elleneztem, mivel az Rt-ben a vagyonjegy
arányában történik a szavazás, míg a szövetkezetnél az
egy tag – egy szavazat elve érvényesül. A tagság levette a
napirendről ezt a kérdést. Az 1994-96. közötti időszak
igen ellentmondásos volt, ekkor vásároltak többen vagyonjegyeket, amit le lehetett írni az adóból. 1996-ban
alapítottuk meg a Gazdaszövetkezetet. 1997. megítélésem szerint a pozitív elmozdulás éve. Horváth István
ekkor jelentette be a közgyűlésen a gazdákkal való
együttműködés új rendszerét, amelynek lényege az volt,
hogy szorosabb együttműködést kíván a szövetkezet
kialakítani a gazdákkal, termelési hitelt, szolgáltatást
biztosít, és megszervezi a közös értékesítést is. Az 199798-as időszak valóban az együttműködés és az együtt-

gondolkodás időszaka volt. Az 1998-as országgyűlési
választások után, amikor új kormány került hatalomra
és várható volt, hogy a magángazdákat fogják támogatni, többször felajánlottam Horváth Istvánnak, hogy
segítek a szövetkezet talpon maradása és az integráció
folytatása érdekében. Így jutottunk el az 1999-es év elejéhez, amikor még úgy tűnt, hogy egyetértés van közöttünk abban, hogy a szövetkezetnek milyen úton kell továbbhaladni. Mindketten világosan láttuk, hogy új típusú szövetkezeteket kell létrehozni a fejlesztési források
bevonása érdekében. Ezeknek a szövetkezeteknek a meglévő szövetkezet vagyonán kell létrejönni. A másik nagyon fontos pontja az együttműködésnek az az 5000 AK
értékű, kb. 200 ha föld, amelyet a szövetkezet annak
idején „megvásárolt”. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi
lesz ennek a földnek a sorsa. A harmadik fontos pont a
megfelelő birtokstruktúra kialakulásának elősegítése.
Jelenleg nagyon sok 1-10 ha-os tulajdonos van Abán,
akik egyfajta mellékjövedelemhez jutnak ezáltal. Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy ez hosszú távon
nem fog fennmaradni, a birokkoncentárciót nem lehet
megakadályozni. Az azonban egyáltalán nem mindegy,
hogy ez milyen áron következik be. Én csak azt a megoldást tartom elfogadhatónak, ha azok a földtulajdonosok, akiknek ez már nem éri meg, jó pénzért el tudják
adni azoknak a földet, akik hosszú távon ebből kívánnak
megélni. 1999. közepén egyre több negatív jel tapasztalható a szövetkezet működésével kapcsolatban, a pazarló
gazdálkodás jelei is egyre szembeötlőbbek. Arról is sajnos csak utólag szereztem tudomást, hogy a májusi
közgyűlés 2.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emelte a részjegy
összegét, amelyről az érintetteket csak a szeptemberi
befizetési határidő lejárta előtt két héttel tájékoztatták.
Akik a különbözetet nem fizették be, azoknak a tagsága a
döntés értelmében automatikusan megszűnt. Ez törvényes, de nem etikus döntés volt. Az év végére Horváth
István véleménye megváltozott, mindenből kihátrált, az
új típusú szövetkezetek nem jöttek létre, és a földrendezés sem a megbeszéltek szerint zajlik.”

Mi történt 2000. február 14. után?
1. Az önkormányzat több ingatlant megvásárolt a Kajtor-Völgye Szövetkezettől, köztük a település jövője
szempontjából stratégiai jelentőségű ingatlanokat és területeket is, így a polgármesteri hivatal emeleti szintjének irodáit, illetve a település központjában található volt TSZ telephely területét, összességében mintegy
80 millió Ft-ért.
2. Határozott fellépésemnek köszönhetően a Fejér Megyei Főügyészség felszólítását követően a 200 ha földet
visszakapták a tulajdonosok, akik ismét szabadon rendelkezhettek vele.
3. A Kajtor-Völgye Szövetkezet megszűnt, a tagok a vagyonjegyük értékének 10-20-30%-ához jutottak hozzá.
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4. A közel másfél évtizedes következetes és határozott fellépés a Vörös Hajnal MGTSZ és a Kajtor-Völgye Szövetkezet régi típusú vezetőinek tevékenységével szemben meghozta a gyümölcsét. Abán, más településekhez képest sokkal egészségesebb birtokstruktúra alakult ki, a gazdák nagy számának köszönhetően a termőföldforgalom területén versenyhelyzet alakult ki, amely elősegítette a kis földbirtokosok érdekeinek
hatékony érvényesülését is.
Ma Abán a mezőgazdaságot a folyamatosan fejlődő, fejlesztő családi gazdaságok jellemzik, amelyekben
apáról fiúra száll a mesterség, a gazdálkodóink innovatívak, ennek köszönhetően jelentős mértékű fejlesztési támogatás érkezett a településre, s emellett az összefogásra való képesség is erős, legyen szó közösségről, vagy a XXI. század kihívására adandó megfelelő lépésekről.

ABA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZBERUHÁZÁSA
Aba, Káloz, Sárkeresztúr és Soponya közös szennyvíztisztító telepének és szennyvízhálózatának 5,5 milliárd Ft-os
beruházását az országban egyedülálló módon mindössze 2,3 milliárdos állami támogatással valósítottuk meg. Ez
azt jelenti, hogy más önkormányzatokkal ellentétben a beruházás költségeinek csupán 40%-át biztosította a Magyar
Állam. Mivel a települések általában 80-90-100%-os állami támogatással valósították meg a szennyvízelvezetést,
mondhatjuk, hogy Aba gesztorságával a „lehetetlent” teljesítettük, amikor a négy település lakói ráköthettek a
hálózatra.
A kivitelezést végző céggel, a Swietelsky Magyarország Kft-vel azóta zajló perrel kapcsolatban az alábbi tények
rögzíthetők:


A kivitelezők nem fejezték be határidőre a beruházást, így a megkötött és érvényben lévő szerződés szerint napi
10 millió Ft késedelmi kötbér illeti meg az önkormányzatot. A per során felkért igazságügyi szakértő
megállapította, hogy „a vállalkozó 261 napos késedelembe esett”, ami 2 milliárd 610 millió Ft késedelmi
kötbért jelent.



A Swietelsky Magyarország Kft. annak ellenére leszámlázta Aba Önkormányzata számára a 63-as út
sárkeresztúri és 6307-es út kálozi és soponyai szakasza teljes szélességű helyreállításának
ellenértékét, hogy azt nem végezte el. A fenti útszakaszokat az elmúlt években állította helyre a Magyar
Közútkezelő Nonprofit Zrt. állami és Európai Uniós forrásokból.



A négy önkormányzat által közösen megbízott könyvvizsgáló megállapította, hogy Aba Önkormányzata több
mint 300 millió Ft-tal finanszírozta Káloz, Sárkeresztúr és Soponya belterületi szennyvízhálózatának
kiépítését.



a Swietelsky Magyarország Kft-nek elutalt összegek könyvelési adataiból egyértelműen bizonyítható, hogy Aba
Önkormányzata a kivitelezők által elvégzett munkák ellenértékét maradéktalanul kifizette.

HITELFELVÉTEL 1990-2019.
Az önkormányzat képviselő-testülete a beruházások
forrásainak biztosításához, a megítélt támogatások
előfinanszírozásához, a kötelező és önként vállalt
feladatainak, intézményei zavartalan működésének
biztosításához, valamint a szerteágazó közösségi és
intézményi igények minél teljesebb kielégítéséhez,
nem utolsó sorban a várossá válás feltételeinek
biztosításához 1990-től 2014-ig rendszeresen
döntött hitelek felvételéről vagy a víziközmű társulatok
által
biztosított
kölcsönökhöz
szükséges
kezességvállalásról. A döntések kivétel nélkül vita és
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag születtek, nem
függetlenül az alábbi tényektől:

Aba az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítéseket téve
komoly térségszervező szerepet töltött be. Az önkormányzat 2002-ben fogadta el Aba Nagyközség Intelligens Várossá Válásának Stratégiáját, az elmúlt 10 évben
e stratégia mentén hajtottuk végre fejlesztéseinket annak érdekében, hogy Aba és térségének hátrányos helyzetén változtatni tudjunk.
E sikeres fejlesztési politika pénzügyi hátterét biztosította az NÖ HYPO Bankkal 2007. január 29-én aláírt, önkormányzati kötvénykibocsátásról szóló megállapodás,
amely által 2007. február 23-i keletkeztetési dátummal
rendelkezésünkre bocsátott forrásból
-kiegészülve a
tőketörlesztés vonatkozásában több éves türelmi idővel
és igen kedvező kamatfeltételekkel- tudtuk a korábbi
kedvezőtlenebb kamatozású hiteleinket kiváltani, és a
további -a várossá válást megalapozó- fejlesztéseinkhez önerőt biztosítani.

„A Fejér Megyei Közgyűlés által felkért szakértők (VÁTI
KHT) az 1990-es évek végén megállapították, hogy Fejér
megye déli része elmaradottságának (hátrányos helyzetének) egyik alapvető oka, hogy városhiányos térség.
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Az adósság keletkeztetése minden szempontból pozitív
hatással volt az önkormányzat akkori gazdasági, pénzügyi helyzetére. Ahogy az az önkormányzati kötvénykibocsátásról szóló Megállapodás Preambulumában is
megfogalmazásra került, az önkormányzat fejlesztési
feladatainak maradéktalan végrehajtása érdekében
kötvénykibocsátás útján nyert forrásból kívánta rendezni egyes rövid- illetve középlejáratú hiteltartozásait.
A hosszú lejáratú, a tőketörlesztés vonatkozásában több
éves türelmi időt biztosító önkormányzati kötvények
kibocsátásának célja az volt, hogy az így nyert forrásokból előtörlesztésre kerülő hitelekhez kapcsolódó kamat- és tőkefizetési kötelezettségek megszüntetésével
növelje az önkormányzat fizetőerejét és likviditását, és
ezáltal lehetővé tegye újabb önkormányzati fejlesztések
finanszírozását.

továbbra is biztosította számunkra az Európai Uniós
pályázatokon való részvétel lehetőségét,ezáltal folytathattuk a várossá válás feltételeinek megteremtését.”
1990 és 2014. között összesen 27 képviselő volt a
tagja a testületnek, akik közül 15-en kerültek megválasztásra Kossa Lajos polgármester csapatából,
12-en a „másik oldalról” érkeztek, ez azonban
egyetlen ciklusban sem volt akadálya annak, hogy
érdemi vitákat követően többségében egyhangú
döntések szülessenek. A 24 év több ezer határozatának 95%-a a képviselők teljes egyetértésével került
elfogadásra, amely az alapos és teljes körű előkészítés nélkül elképzelhetetlen lett volna.
2018. márciusa óta Bor József Dezső, Fábián Judit és
Takács Zoltán képviselőtársaimmal közösen biztosítjuk a képviselő-testület működőképességét, a település jelene és jövője szempontjából elengedhetetlen döntések meghozatalát.

A kötvény kibocsátásának köszönhetően kedvezőtlen
kamatozású hiteleinket sokkal kedvezőbb kondíciókkal
sikerült kiváltanunk, ezáltal jelentős megtakarítást értünk el, másrészt az új források rendelkezésre állása

A közösség és a település fejlődése szempontjából felelős, egyöntetű döntések meghozatalában az alábbi személyek vettek részt képviselőként:
1.
2-4
2-4.
2-4.
5.
6-7.
6-7.
8-9.
8-9.
10.
11-16.
11-16.
11-16.
11-16.
11-16.
11-16.
17-27.
17-27.
17-27.
17-27.
17-27.
17-27.
17-27.
17-27.
17-27.
17-27.
17-27.
28.
29.

Kossa Lajos polgármester
Kasó László
Bor József Dezső
Csép Györgyné
Mercsek György
Varga Istvánné
Szemerei Józsefné
Horváth István
Dr. Kassai József
Dr. Csáki Tamás
Pukliné Tündik Tünde
Arany Lajos
Kövér Józsefné
Dr. Niczky Gabriella
Fejes István
Farkas Károly
Dr. Pőcze Ferenc
Bódás János
Ortner Endre
Greifenstein János
Fábián József
Dr. Jánosi István
Borbély Ferenc
Berkiné Bognár Valéria
Nagy-Kaszap Ferenc
Kugler László
Németh László
Fábián Judit
Takács Zoltán
Póray Imréné

1990-2019.
1994-2016.
19981990-2010.
1994-2014.
1998-2016.
1994-2010.
1994-2010.
1990-2002.
1994-2006.
2006-2017.
1990-1998.
1990-1994., 2002-2006.

1990-1998.
1994-2002.
2002-2010.
2006-2014.
1990-1994.
1990-1994.
1990-1994.
1990-1994.
1990-1994.
1990-1994.
1994-1998.
1998-2002.
2002-2006.
2006-2010.
201420162002.
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29 év
22 év
20 év
20 év
20 év
18 év
16 év
16 év
12 év
12 év
11 év
8 év
8 év
8 év
8 év
8 év
8 év
4 év
4 év
4 év
4 év
4 év
4 év
4 év
4 év
4 év
4 év
4 év
2 év
1 év

Magyarország Kormánya által az országos és teljeskörű
önkormányzati adósság konszolidáció során 2013-ban
és 2014-ben átvállalt 4 millió eurós kötvényállományunknak meg volt a visszafizetési fedezete, a reptéri
ingatlan 60 évre szóló bérleti szerződéséből eredő bevételeink által, az adósság kormányzati átvállalása
olyan mértékű forrásokat szabadított fel, amelyek
Aba látványos fejlődését felgyorsítják és fejlesztési
elképzeléseink megvalósításának időtartamát jelentősen lerövidítik.

2014. óta önkormányzatunk csupán éven belüli folyószámlahitel felvételével élt 2018-ban, amelyet csak rövid időre vett igénybe és határidőre maradéktalanul
visszafizetett. A 2019. évben biztosított folyószámla hitel
visszafizetési határideje 2019. szeptember 30., amelynek fedezete szerepel az idei költségvetésünkben, az
októberi önkormányzati választáson tehát elmondhatjuk majd, hogy Aba Város Önkormányzatának
sem kifizetetlen számlája, sem tartozása nincs.

NÉHÁNY PÉLDA AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONGAZDÁLKODÁS KÖRÉBŐL
I.Tüzép telep
1990. után tárgyalások eredményeképpen 150.000 Ft-ért szereztük meg a telep tulajdonjogát a Gorsium ÁFÉSZ-től, 1
millió Ft-ért értékesítettük, majd néhány évvel később a végrehajtótól 600.000 Ft-ért vásároltuk vissza, az ismételt
eladásból befolyt önkormányzati bevétel 9 millió Ft volt.
Mérleg: 750.000 Ft kiadás – 10 millió Ft bevétel+ az időközben befolyt bérleti díjak.
II.Reptéri ingatlan


2001-ben árverésen szereztük meg a börgöndi repülőtér és laktanya ingatlanai tulajdonjogának 50%-át, a
vételár megfizetéséhez Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosított kölcsönt Aba Önkormányzata
számára, amelyet 2005. november 29- ig kellett visszafizetnünk.



2005. szeptemberében együttes testületi ülés keretében fogadta el a Székesfehérvári Közgyűlés és az Abai Képviselő-testület azon megállapodásokat, amelyek keretében a két önkormányzat megszüntette a közös osztatlan tulajdont, Aba tulajdonába a közigazgatási területén található 117 ha nagyságú reptéri ingatlan került, és
az ingatlant reptérfejlesztés céljából bérbe adtuk az Alba Airport Kft-nek.



A székesfehérvári kölcsön visszafizetéséhez és az ingatlan megvásárlásához szükséges forrásokat Aba számára az általunk felkért befektető cég biztosította, a kölcsön visszafizetésének fedezetét a 60 évre megkötött bérleti szerződésben jóváhagyott bérleti díj jelentette.



Székesfehérvár Önkormányzata 2017. júniusában megvásárolta az ingatlant 375,5 millió Ft-ért, amely jelenleg is Aba közigazgatási területéhez tartozik, ebből következően az ott keletkező helyi adó az abai közösséget illeti meg.



Amit még érdemes tudni a reptéri ingatlan 2017. évi eladásáról - Az ingatlan értékesítésének történeti
kronológiája (2014-2017.)
1. 2014. októbere óta folyamatosan napirenden volt a reptéri ingatlan eladása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
2. Az ügyben személyes egyeztetések és írásos levélváltások is történtek. A tárgyalások két kardinális kérdése: a vételár és a közgagazgatási határ módosítása.
3. 2016. március 16-i ülésén Aba Város Képviselő-testülete a Századvég Gazdaságkutató Zrt. megbízásáról döntött hatástanulmány kidolgozásának céljával az ingatlan értékesítésére és a közgagazgatási határ módosítására vonatkozó érdemi tárgyalások megalapozása érdekében. Az elfogadott megbízási díj
7.200.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 9.144.000 Ft volt. A döntés ellenszavazat nélkül született, bár dr. Mikula
Lajos tartózkodott, a vita során ő is szükségesnek tartotta a szakértői anyag elkészítését és a megbízási
díj nagyságát sem kérdőjelezte meg.
4. Mogyorósi Istvánné képviselő által a 2018. július 10-i testületi ülésen felolvasott facebook bejegyzésében visszautalt a 2016. április 13-i írására, amelyben jogosnak tartotta Székesfehérvár Önkormányzatának azon törekvését, hogy a reptéri ingatlan megvételét a közigazgatási határ módosításához köti, kifogásolva, hogy így Aba önként lemondana az iparűzési adó bevételi lehetőségéről. Ezt követően reményének adott hangot, hogy a 8 millió Ft-ért a Századvég által elkészített tanulmányban olyan válaszok
vannak a feltett kérdésekre, amelyek garantálják Aba számára a legkedvezőbb lehetőséget, hozzájutunk
a 371 millió Ft-hoz, amely a 2016-os és a 2017-es költségvetésbe is be volt tervezve.
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5. 2017. március 28-i ülésén a Képviselő-testület fegyelmi eljárást kezdeményezett Kossa Lajos polgármester ellen, amelynek befejezéséig szabadságra küldte.
6. A fegyelmi eljárás megkezdését követően a Székesfehérváron folytatott személyes egyeztetés eredményeképpen Kossa Lajos polgármester 2017. április 25-re összehívta a képviselő-testületet a
reptéri ingatlan értékesítése pályázati kiírásának jóváhagyása céljából. A döntés 7 igen egyhangú
szavazattal született.
7. A pályázati kiírásra Székesfehérvár Önkormányzata nyújtott be ajánlatot, amely alapján Aba Város
Képviselő-testülete 2017. május 29-i ülésén egyhangú szavazattal 375,5 millió Ft-ért értékesítette a reptéri ingatlant úgy, hogy a közigazgatási határ változatlan maradt, tehát az ott keletkező helyi
adók Aba Város Önkormányzatát illetik. A szerződés aláírását követően 2017. június 27-én történt
meg a vételár utalása. Emellett az érvényben lévő bérleti szerződés alapján a bérlő a 2017. április 1. és
június 30. közötti időszak bérleti díjaként 24.598.561 Ft-ot fizetett. Így a 2017. évi költségvetésbe betervezett 371 millió Ft-ot jelentősen meghaladó bevétel folyt be, összesen 400 millió Ft.
8. A történethez még hozzátartozik: A Századvég Gazdaságkutató Zrt-vel nem került megkötésre a szerződés, így a hatástanulmány sem készült el. A 2016. március 16-i döntést követően a képviselők részéről sem történt semmilyen lépés az ügy előremozdítása érdekében, sőt Mikula Lajos az Abai Híreken
folyamatosan olyan írásokat jelentetett meg, amelyek arról próbálták meggyőzni a közvéleményt, hogy Abát úgy is kihagyják a beruházásból, Székesfehérvár Önkormányzatának nem áll
szándékában megvenni az ingatlant. Mindeközben Kossa Lajos polgármester a háttérben csendben
tette a dolgát, amelynek eredményeképpen megszületett a legkedvezőbb megoldás Aba számára. Székesfehérvár Önkormányzata a felértékelt áron megvásárolta az ingatlant, így az a Modern Városok Program Székesfehérvári Reptéri és Ipari Park Fejlesztési Projektjének a része lesz úgy,
hogy a közigazgatási határt nem kellett módosítani.
Az önkormányzat számára megtakarított pénzösszeg, amelyet nem költöttünk el a hatástanulmány elkészítésére: 9.114.000 Ft.
Mérleg: 0 Ft befektetés – 375,5 millió Ft bevétel az eladásból+ több mint 100 millió Ft bérleti díj bevétel az ingatlan értékesítéséig + a bérleti szerződés jelentette az 1 milliárd Ft-os önkormányzati kötvénykibocsátás fedezetét, ezáltal Aba várossá válásának az alappillérét + a befektető cég többszöri támogatása, segítsége 2005-2017. között.
III.Ivóvízberuházás 1992-1994.
Nem kis kockázatot vállalva a képviselő-testület egyhangú döntéssel a Szigma Gmk ajánlatát fogadta el, amely
cég 77.800.000 Ft-ért vállalta a kivitelezést, a többi ajánlat 93.950.000 Ft és 133 millió Ft között volt. A megkérdezett szakértők szerint a második legkedvezőbb ár volt reális, ám a kivitelezés a nehézségek ellenére sikeresen befejeződött. A 15 millió Ft különbözet mai áron százmilliós nagyságrendet jelent.
IV.Gázberuházás 1993-1994.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel a RESONÁTOR KFT-t bízta meg 41.604.000 Ft-os vállalási áron a GÁZSZER BT-vel szemben, amely cégnek az ajánlata 56 millió Ft volt. A beruházás sikeresen megvalósult, a megtakarítás 15 millió Ft, mai áron százmilliós nagyságrend.
V. Területek kárpótlással, részaránytulajdonnal történő megszerzése
Belsőbárándi horgásztó, gázátadó állomás, gázfogadó állomás, távközlési állomás, vadásztársaság területe.
Nem engedtük, hogy a stratégiai területek magántulajdonba kerüljenek, azokat később jellegüktől függően
vagy helyi közösségnek adtuk ingyenes használatba, vagy a szolgáltatónak adtuk el a vételár sokszorosáért,
illetve bérbe adtuk, ezáltal folyamatos bevételt biztosítva az önkormányzatnak.
VI. Ingatlanok vásárlása településképvédelmi és stratégiai fejlesztési célból
Az önkormányzat aktívan élt az ingatlanvásárlás lehetőségével annak érdekében, hogy hosszú távú elképzeléseit megvalósíthassa, hozzá kell tenni, hogy ezen adásvételek az ingatlan árak jelentős emelkedése miatt
igen jó befektetésnek is bizonyultak.
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VII. Kistérségi szélessávú internethálózat
Aba Önkormányzata kezdeményezésére jött létre önkéntes társulás a Sárvíz kistérség 9 településének részvételével térségi szélessávú internethálózat kiépítése céljából. Az elnyert Európai Uniós támogatást hazai támogatással kiegészítve a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás bonyolította le a beruházást, amelynek végén a hálózat 5 éves üzemeltetési jogának bérbe adásából befolyó díj fedezte a hiányzó önrészt. Így az önkormányzatoknak a hálózat kiépítéséhez hozzájárulást nem kellett fizetni. Az 5 éves bérleti időtartam lejártát követően a Társulás a hálózat értékesítése mellett döntött, amelynek során a Tarr Kft. 90 millió Ft-ot fizetett vételárként. A vételár az egyezség szerint a 9 önkormányzat között került szétosztásra, amelyből Aba Önkormányzata
23.445.548 Ft-tal részesült.
Mérleg: 0 Ft befektetés Æ modern internet és kábel tv hálózat létrehozása és üzemeltetése Abán,
Bodakajtoron, Belsőbárándon és a térségben (2008-2013.) Æ 2013-as értékesítés: 23.445.548 Ft bevétel
Abának Æ a Tarr Kft. egy nagyobb hálózat részeként komoly fejlesztéseket hajtott végre a rendszeren Æ
internet, kábel tv, telefon szolgáltatás

ÖNKORMÁNYZATI PEREK
1. Soponya kontra Aba Önkormányzata
Soponya Önkormányzatának 22 millió Ft-os követelését elutasította a bíróság, Aba javára ítélte meg az általunk kimutatott 4 millió Ft-os tartozás és kamata megfizetését.
2. ERSTE BANK kontra Aba Önkormányzata
•

Az abai adósságrendezést előidéző jogtalan banki inkasszó jogellenességének bíróság által történő
megállapítását kezdeményeztük, a bank a kitűzött tárgyalás előtt visszautalta az általunk követelt 28,8
millió Ft-ot és az 5 millió Ft kamatot.

•

A bank az adósságrendezési eljárás lezárását követően indított felülvizsgálati kérelmet, amely megjárta a Kúriát, az Alkotmánybíróságot és a Magyar Országgyűlést is, végül a Fővárosi Ítélőtábla elutasította a bank keresetét.

•

A bank által 40 millió Ft víziközmű társulati hitel megfizetése érdekében indított bírósági per eredménye: Az Erste Bank 2016-ban egyoldalúan elengedte a banknál nyilvántartott, általunk el nem ismert
1.107.083.430 Ft Abával szembeni követelését.

3. Strabag Zrt. kontra Aba Önkormányzata
A Strabag Zrt. jogtalanul 74 millió Ft megfizetését követelte útépítés címén az önkormányzattól, a bíróság megállapította állításunk igazát, mely szerint a cég nem a szerződés szerinti műszaki tartalommal adta át az utakat, 32,5 millió Ft-tal volt alacsonyabb a műszaki tartalom a szerződésben vállaltnál. A bíróság azt is megállapította, hogy az önkormányzatot kár nem érte, mivel az adósságrendezés során a 74 millió Ft-os követelésből
mindösszesen 8 millió Ft-ot fizettünk ki a cég számára.
4. Jobb Otthon Alapítvány kontra Aba Önkormányzata
Aba Város Önkormányzatának követelése meghaladja a Jobb Otthon Alapítvány követelését, a per lezárása ez
évben várható.

Kérem, mindenki fontolja meg e perek sikeres kimenetelének jelentőségét Aba
önkormányzata és a város valamennyi családja életére nézve, valamint azt is,
hogy polgármesterként mennyi energiát kellett fordítanom ezen ügyek sikeres
kivédése érdekében a megbízott ügyvédi iroda alapos, hatékony, lelkiismeretes
és Aba érdekeit mindig szem előtt tartó jogi tevékenységének támogatása során.
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AZ IGAZSÁG FELEMEL!

ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS
(2011. AUGUSZTUS 19. -2012. MÁJUS 7.)
Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. augusztus
11-i ülésén döntött az adósságrendezési eljárás
megindítása mellett annak érdekében, hogy jogi
védelmet biztosítson a Swietelsky Magyarország Kft., az
Erste Bank és a Strabag Zrt. jogtalan követeléseivel és
nemtelen lépéseivel szemben, amely cégek az
önkormányzat és intézményei ellehetetlenítésére
törekedtek. Ez a testületi döntés természetes és szerves
folytatása volt a 2011. június 24-i falugyűlésen
egyhangúlag elfogadott felhívásban foglaltaknak,
amelyben az abaiak hitet tettek a jogtalanság elleni
határozott közös fellépés mellett a szeretet és az igazság
jegyében. Az adósságrendezési eljárás nagyon gyorsan
lezárult, a hitelezői igényt benyújtó cégekkel és
magánszemélyekkel 2012. április 25-én sikerült
megkötni az egyezségi megállapodást, amelyet a
Székesfehérvári Törvényszék 2012. május 7-i végzésével
jóváhagyott. Az adósságrendezési eljárás során
valamennyi hitelező jogos követelését kifizette az
önkormányzat, a folyamatban lévő európai uniós
pályázatainkat folytatni tudtuk és sikeresen be is
fejeztük, valamint elértük azt az eredeti szándékunkat is,
hogy igazságot szolgáltassunk Abának az Erste Bankkal
és a Strabag Zrt-vel szemben. Az adósságrendezési
eljárásban érintett magánszemélyek, cégek és
intézmények támogatásával olyan egyezségi

megállapodást sikerült jóváhagynunk, amely
alapján a Strabag Zrt-nek a 74.760.539 Ft-os
követelésével szemben 8.100.341 Ft-ot, míg az Erste
Bank 219.951.894 Ft-os követeléséből 8.141.794 Ftot kellett megfizetnünk. Az Erste Bank felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be a végzés ellen, amely megjárta a
Kúriát, az Alkotmánybíróságot és a Magyar
Országgyűlést is, végül a Fővárosi Ítélőtábla helyben
hagyta a Székesfehérvári Törvényszék végzését. Tehát így
az Erste Bank és a Strabag Zrt követelése jogilag és
erkölcsileg is rendezett, amely azt jelenti, hogy Aba
önkormányzata a jogi és erkölcsi elégtétel mellett
278.470.301 Ft anyagi jóvátételt is elkönyvelhetett
amiatt, hogy a nevezett cégek jogtalan eszközökkel
el akarták lehetetleníteni Aba Önkormányzatát, és
különböző rágalmakkal a közösség jó hírét is
csorbították. A tanulság pedig mindebből az, hogy ha a
két neves cég partnerként viselkedett volna az
önkormányzattal, és nem az ellehetetlenítésre törekszik
jogtalan követelései érvényesítése érdekében, akkor az
utolsó fillérig a pénzükhöz jutottak volna. Aba közössége
számára pedig az a legfőbb tanulság, hogy a
legnagyobb nyomás ellenére is érdemes az igazság
mellett kiállni, még ha sokszor kilátástalannak és
reménytelennek tűnik is a helyzetünk, mert soha ne
feledjük, hogy az Igazság felemel!

KÉPVISELŐK, KÖZÉLETI SZEREPLŐK VÉLEMÉNYE
KOSSA LAJOS POLGÁRMESTER ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL
1992-2007.
Csép Györgyné képviselő

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1992. OKTÓBER 5-I ÜLÉSE

„Ha a hivatalban 30%-os bérfejlesztés volt, akkor a
Polgármester úrnak is legalább olyan mértékű legyen a
fizetésemelése.”

Bódás János képviselő
„A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökeként egy bérfejlesztési javaslattal szeretnék élni. A polgármesteri hivatalban 30%-os bérfejlesztés történt, most a polgármester úr bérének emeléséről kellene döntetünk, javaslatom
az, hogy 26%-kal 45.000 Ft-ra emeljük fel. Ha a javasolt
26%-os emelés mellett döntünk, akkor a rendeletben
megszabott tól-ig bérhatár számtani közepe (61.000 Ft)
67%-át éri el a polgármester fizetése. Tevékenységét
valamennyien ismerjük, kérem, mindenki mondja el a
véleményét és név szerinti szavazást javaslok.”

Dr. Niczky Gabriella képviselő
„Az induláskor a polgármester úr bérét elég alacsonyan
határoztuk meg, javaslom, hogy most 50.000 Ft-ban
állapítsuk meg a bérét.”

1992. NOVEMBER 27-I KÖZMEGHALLGATÁS
Németh László
„Azt szeretném elmondani, hogy én személy szerint nagyon jónak ítélem az önkormányzat 2 évi munkáját,
sokkal előbbre tartanánk, ha korábban is ilyen ütemben
fejlődött volna a község.”
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nem kerek, röviden szeretnék hozzá magyarázatot fűzni.
A jegyzőnőtől azt az információt kaptuk, hogy az elmúlt
év, tehát 1993. augusztusától kezdve a polgármester
fizetése változatlan, fizetésemelést nem kapott. Az elmúlt
négy éves munkára tekintettel és arra, hogy reményünk
van hasonlóképpen eredményes munka elvárására,
javaslom a fizetésemelést. Emellett pedig azt sem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt időszak alatt igen
magas inflációt kellett megélnünk, amely kb. 22-23%os volt. A bizottság az előző fizetésére rátette az infláció
mértékét és így lett 81.000 Ft a javaslatunk a polgármester illetményére.”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1993. OKTÓBER 25-I ÜLÉSE
Bódás János képviselő
„A képviselő-testület feladata a polgármester bérfejlesztése, ő kimaradt az idén ebből, ezt az elmaradást szeretnénk most pótolni. Összehívtam a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságot, megkérdeztük a hasonló nagyságú településeket, hogy állnak a bérek ott. Hét települést hívtam fel
telefonon, készségesen válaszoltak. A polgármesterek
fizetése 53-73.000 Ft között szóródik. Ahol már volt bérfejlesztés idén, ott 67-73 e Ft közötti bérek vannak. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a polgármester
bérét 65.000 Ft-ban állapítsa meg.”

Dr. Kassai József képviselő

Dr. Jánosi István képviselő

„A magam részéről egyetértek, én is hasonlóképpen
gondoltam meghatározni a Polgármester úr bérét. Kimondva ugyan a 81.000 Ft nagy számnak néz ki, de ebből maximum 50.000 Ft-ot fog kézhez kapni, vagy még
annyit sem. Olyan polgármesternek, aki a négy évet úgy
végigküzdötte és olyan eredményekkel, mint Kossa Lajos
az előző évi 65.000 Ft-os fizetés reális volt és ehhez csak
az infláció van hozzáadva, nincs benne az a rengeteg
munka, ami még emelhetné a javasolt összeget.”

„Én 1990-ben a polgármester úrra szavaztam a választáskor. Az elmúlt időszak arra volt jó, hogy meggyőződtem arról, hogy a vállalt feladatokra az életét tette fel, a
község felemelkedésén dolgozott. Én sokat megfordulok
a hivatalban, a hivatal dolgozói még péntek délután is
dolgoznak. A különböző igazolások, jegyzőkönyvek, kárpótlások, hadiözvegyek, segélykérelmek intézését megtanulták, kifogástalanul végzik a munkájukat. Csak
megdicsérni tudom őket azért, ahogy bánni tudnak a
megszámlálhatatlan ügyféllel.”

Horváth István képviselő
„Volt már korábban is fizetésrendezésről szó, ott is kifejtettem, hogy azokat az embereket, akik felvállalják egy
közösség vezetését, ügyes-bajos dolgaik intézését, meg
kell fizetni. Mindenki elmondta, hallhatta és láthatta is,
valóban születtek eredmények ebben a faluban és a jövőben is azt várjuk, hogy szülessenek jó dolgok, ezek
azonban teljes embert kívánnak. Az én javaslatom az
volt, hogy az infláció mértékével növeljük meg a fizetését,
amely 1993. augusztusa óta változatlan. Összegszerűen
mindannyian hasonlóan gondolkodtunk. Ezt a fizetést
én nem tartom túlzottnak azért a munkáért, amelyet a
faluért eddig tett. Remélem, hogy a jövőben kevesebb
lesz a negatív vélemény, bár biztosan lesznek most is
olyanok, akik magasnak tartják majd a fizetését. Sajnos
vannak olyan munkahelyek, ahol 18-20.000 Ft-ot kap
csak nehéz fizikai munkáért. Az a munka viszont, amelyet ezen a szinten el kell látni, mindannyiunk épülését
fogja szolgálni. Ezt a fizetést a képviselő-testület nyugodt
lelkiismerettel támogathatja.”

Ortner Endre képviselő
„Visszautalt több hozzászóló az első olyan gyűlésünkre,
amikor a polgármester fizetéséről volt szó. Akkor én is
az alacsonyabb összegre szavaztam, mert akkor még
csak ígéretként hangzott el sok minden. Akkor joggal
voltam bizalmatlan, először a munkát lássuk, utána kell
magasabb fizetést megállapítani. Azóta eltelt egy időszak, kimondva vagy kimondatlanul, tényleg a polgármester úrnak nincs különösebb szégyenkeznivalója a
teljesítményt illetően. Nyugodt szívvel megszavazom a
megemelt fizetést, semmi rossz érzés nincs bennem,
merem vállalni.”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1994. DECEMBER 19-I ÜLÉSE
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztésben is kiadtuk,
hogy a polgármester illetményéről az újonnan megválasztott képviselő-testületnek az alakuló ülésen kell határoznia. A polgármester fizetésének megállapításánál
mindig a mindenkori miniszteri illetményt kell alapul
venni. Aba esetében, mivel 3.000-10.000 lakosú települések közé tartozik, a polgármester illetményét a miniszteri illetmény (134.550 Ft) 30-80%-ában lehet meghatározni. Ez tehát Ft összegben meghatározva 53.820 és
107.640 Ft összeghatárok közötti mozgást tesz lehetővé
a képviselő-testület számára.”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1998. NOVEMBER 30-I ÜLÉSE
Horváth István alpolgármester
„Én is szeretném megköszönni azt a bizalmat, amit kaptam, nyilván alpolgármesterként több feladattal, és
másként kell foglalkozni, mind eddig képviselőként.
Egyet ígérhetek, hogy ugyanúgy, mint eddig, azokkal a
feladatokkal, amelyekkel szembe kell nézni, a legjobb
tudásom szerint próbálok a jövőben is megbirkózni, és
azt is ígérhetem, hogy minden kérdésben a saját lelkiismeretem szerint fogok állást foglalni, ugyanúgy, mint
eddig tettem. A polgármester úrnak az a javaslata, hogy

Dr. Csáki Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke
„A Bizottság döntése alapján javasolom, hogy a Polgármester úr fizetése 81.000 Ft legyen. Miután a szám
21

alpolgármesternek jelöl, én úgy érzem, hogy nemcsak
gesztus, az emberek, vagy dolgok megítélésében lehetnek világnézeti különbségek, viszont egy község életében,
sorsának meghatározásában, az adott döntések meghozatalában, úgy érzem nem ezek a legfontosabbak,
hanem a közös célok felismerése, a feladatok megfogalmazása, meghatározása, illetve az abban való részvétel minősége. Tehát én minden szempontból ezt a bizalom jelének érzem, és ahogy elmondtam, képviselőként
is próbáltam lelkiismeretesen ellátni ezt a feladatot,
alpolgármesterként még nagyobb figyelmet fogok fordítani erre a jövőben.”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2002. JÚLIUS 4-I ÜLÉSE
Dr. Csáki Tamás, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
„Aki végigkísérte az önkormányzat elmúlt néhány évi
munkáját, észrevehette, hogy nagyon határozott és
konkrét építkező tendencia van ebben a munkában. Ezt
mutatja az Aba intelligens várossá fejlesztésének
programja is. A polgármester úr által felvázolt
programok áttanulmányozásából nyomon lehetett
követni, hogy ezek a pályázati lehetőségek mind abba az
irányba hatnak, hogy valamilyen módon megvalósítsuk
az
elképzeléseinket.
A
vállalkozók
házának
megvalósítása nagyon jó lehetőség, hiszen ez az
ingatlan a település központjában van, nagyon jó
lehetőséget biztosít azoknak, akik megpróbálnak
bekerülni egy komolyabb gazdasági vérkeringésbe. Az
erőművek telepítése egy újabb lehetőség, amely jelentős
bevételt jelenthet az önkormányzat számára, amelyeket
további
fejlesztésekre
tudunk
fordítani.
A
kötvénykibocsátás megteremti a pályázati lehetőségek
alapját. A kamatfizetés lehetősége a nyugdíjasház
értékesítéséből, árbevételéből származik. Tehát ezek a
programok egymásra épülnek. ezek a programok
nagyon fontosak a falu életében, ezért minden
képviselőnek támogatnia kell ezek megvalósítását. A
Településfejlesztési Bizottság a javaslatot elfogadásra
javasolja.”

Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság széles körű tájékozódást tartott a
megye területén, és azon kívül is Veszprém megye
környékén. Veszprém környékén vannak olyan
települések, ahol 2800 lakos van és a polgármesternek
174.000 Ft-os fizetése van. A polgármesterünk fizetése
évek óta alatta volt a maximálisan adhatónak, még a
minimumot is alig haladta meg, nem követte az inflációt
a fizetése. A Pénzügyi Bizottság egy olyan álláspontra
helyezkedett, mérlegelve az elmúlt éveket, hogy 145.000
Ft-ban javasolja megállapítani a polgármester fizetését
az 1998-as évre.”
Horváth István alpolgármester
„Egy adott időszakban, adott munkakörben, tisztségben,
adott feladatokat kell ellátni, és azt kell mérlegelni, ha
végigtekintünk a községünkben, hogy az elmúlt években
mik történtek, milyen irányba halad a falu közélete s
ebben kinek milyen szerepe van. A másik oldal viszont
az, hogy ezt a feladatot megfelelő díjazásért, anyagi
elismerésért végzik-e. Az elmúlt években ez az anyagi
elismerés nem volt teljes mértékben összhangban az
elvégzett munkával, úgy érzem, hogy most már a falu
méreteihez, feladataihoz mérten ez az összeg közelít
ahhoz, amit egy ilyen községben fel lehet vállalni
bárkinek. Én azt javaslom, hogy 150.000 Ft legyen a
fizetése a polgármester úrnak, ugyanis ennek az
adóvonzatát is figyelembe kell venni.

Horváth István alpolgármester
„Az első pillanatra talán meglepő, hogy polgármesterünk előterjesztette a kötvény-kibocsátási szándékát, és
ezzel komoly pénzügyi forrásokhoz akarja juttatni az
önkormányzatot. A polgármester úr ahhoz kéri a
testület hozzájárulását, hogy ezt a kötvénykibocsátást
előkészíthesse, a döntést csak annak birtokában fogjuk
meghozni, ha látjuk is ezeknek a pénzeszközöknek a
felhasználását, mi fog megvalósulni, milyen
tevékenységet bővít, hogyan növeli az önkormányzat
pénzügyi bevételeit. Ezek a pályázati lehetőségek csak
adott időben állnak rendelkezésre, ezeket kár lenne
elszalasztani. A bizottsági ülésen részt vevő emberek
érzik azt, hogy a felvázolásra került célok nagyon
komoly realitással rendelkeznek, és a falu fejlődését
szolgálják. Kérem a képviselő-testületet, hogy bízza meg
a polgármestert a kötvény-kibocsátási folyamat
előkészítésével.”

Fejes István képviselő
„Próbálom egy kicsit képszerűen érzékeltetni a dolgot,
én természetesen egyetértek a képviselőtársammal,
azonban ez sok embernek nagy számnak tűnik.
Azonban, mint láttuk az előbb a határozatoknál ezeket a
több száz milliós összegeket, egyetlen rossz döntésen el
lehet veszíteni több havi fizetést.”
Szemerei Józsefné képviselő
„Azt szeretném hangsúlyozni, hogy összegszerűségben
talán nagynak tartják az emberek ezt az összeget, de
senki nem kérdezi meg, mennyi marad belőle. S ez a
beosztás, ez a feladatkör nemcsak nyolc órára szól.”
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Surányi László, az MSZP helyi elnöke

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2002. AUGUSZTUS 5-I ÜLÉSE

„Örömmel tölt el, hogy egy jó összetételű képviselőtestületet választhattunk újból. Sajnálom azokat a volt
képviselőket,
akik
most
nem
kerülhettek
megválasztásra, de meggyőződésem, hogy a helyükre
kerültek hasonlóan tehetséges emberek, akik
beválasztásával nem csorbult, hanem inkább erősödött
a testület. Aba fejlődéséhez a képviselő-testület
hozzáértésén túl hozzájárult a széleskörű vezetési
stratégia és kapcsolatrendszer is, melyet polgármester
úr kialakított, felhasználva a nemzetközi és országos
lehetőségeket is.”

Fejes István képviselő
„Valóban nagy jelentőségű dolog ez az önkormányzat
számára, hiszen egy olyan ajtót nyitunk ki, amelyen
keresztül mindenképpen egy fejlődés fog elkezdődni. Az
elmúlt évben több mint 100 millió forintot költöttünk a
főutca bitumenjének javítására, a kerékpárútra és a
főtérre. Ennek a 100 millió forintnak kevesebb, mint 20
millió forint volt az abai önrésze. Ennél jobb arányt
említett polgármester úr, tehát valóban lehetőség lesz
arra, hogy ezt a 250 millió forintot megötszörözzük
különböző pályázatok és külső források által. Egy ilyen
lehetőséget az önkormányzatnak nem szabad
kihagynia. A kockázat minimális, hiszen ezek a hitelek
fejlesztési célúak.”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2006. OKTÓBER 12-I ÜLÉSE
Surányi László, az MSZP helyi elnöke
„Szeretném jókívánságaimat kifejezni a képviselőtestületnek szervezetünk nevében. Nagy megnyugvással
tölt el bennünket, hogy arra alkalmas személyek
indultak a képviselőválasztáson és lettek képviselők. Az
elmúlt évek eredményei alapján elmondhatjuk, hogy
eddig is jó kezekben volt a község, bízom benne, hogy az
elkövetkezendő négy évben is hasonló eredményeket
tudunk felmutatni, ehhez kívánok jó munkát, sok sikert,
kitartást.”

Horváth István alpolgármester
„A megfogalmazott célok feltételei annak, hogy Aba egy
fejlődő közösséggé, és pár éven belül várossá váljon,
válhasson. Az abai emberek, vállalkozások számára is új
lehetőségeket fog teremteni. Az előterjesztett pontokkal
egyetértek. Ezek az események minden területen
lehetőséget jelentenek, ezért minden embert ösztönözni
kell, mindenkinek végig kell gondolnia, és ki is kell
használnia ezeket a lehetőségeket.”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2007. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSE
Horváth István, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2002. NOVEMBER 4-I ÜLÉSE

„A megkapott anyagban több érdekes mondatot is
találtam, ezek közül szeretnék kiemelni néhányat: „A
’90-es évek közepétől Aba és a többi település
önkormányzata kulcsszerepet vállalt a stratégiai
tervezés elindításában, tudatosan és sokoldalúan
tervezték meg a jövőképet és a jövőképből adódó
feladatokat.” Stratégiák, részstratégiák készültek el:
Intelligens Sárvíz kistérség, Aba Intelligens Várossá
Válása, Ökofolyosó, Dél Kapuja stb. Ezek a stratégiák
képessé tehetik a kistérséget arra, hogy a kormány által
kidolgozott operatív programok adta lehetőségekkel
élni tudjon. „A kistérség a Belügyminisztériumtól nyert
támogatást a programok kidolgozására a 2007-2013.
közötti időszakra. Úgy kívánták a programot kidolgozni,
hogy annak tartalma, szerkezete összhangban legyen az
országos és regionális programok tartalmával és
szerkezetével. Formailag igaz, hogy eltérő, ugyanakkor
átgondolt és átlátható dokumentum készült,
összhangban van a két országos alapdokumentummal az Országos Fejlesztési Koncepcióval és az Országos
Területfejlesztési Koncepcióval, a Közép-Dunántúli
Regionális
Operatív
Program
célkitűzéseihez,
eszközrendszeréhez rendeli hozzá a kistérségi
vonatkozásokat. A kistérség koncentrálni tudja
figyelmét és erőforrásait a legnagyobb közösségi
haszonnal járó tennivalókra, intézkedésekre. A kistérség
anyagát összevetettük a jóváhagyott megyei
területfejlesztési és turisztikai koncepcióval, és a

Horváth István alpolgármester
„Szeretném megköszönni községünk lakosságának,
polgárainak azt a bizalmat, amit irányunkba
megnyilvánítottak az önkormányzati választásokon.
Talán nem szerénység azt mondani, hogy az
önkormányzat az elmúlt négy évvel sikeres időszakot
zárt. Aba Nagyközség gazdasági és demográfiai
súlyánál nagyobb támogatásokhoz, pályázatokhoz
jutott az elmúlt évben. Ez intézményeink érdeme is, és
köszönhető a polgármester úr munkájának is, hogy
céljaink mögé sikerült megnyerni különböző országos
szintű szervezeteket.”
Dr. Csáki Tamás képviselő
„Mivel szinte maradék nélkül újraválasztották az előző
képviselő-testület tagjait, ez számomra azt jelenti, hogy
a település lakói magukévá tették Aba Intelligens
Várossá Válásának Stratégiáját és Operatív Programját.
Egyrészt megbarátkoztak ennek a programnak az
elemeivel, másrészt erőt merítettek abból a
kommunikációs stratégiából, ahogy az önkormányzat a
programot az emberekkel megismertette. A képviselőtestület külön köszönettel tartozik a település lakóinak
azért, hogy megerősítették a képviselő-testület tagjait
abban, hogy jó irányba haladunk.”
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Varga Istvánné képviselő

kistérségi program célkitűzései azzal összhangban
vannak.” Azt gondolom, hogy ennél többet nem is kell
mondani. Mindenkinek fel kell sorakoznia a programok
mögé, és legjobb tudása szerint kell segítenie a
megvalósulásukat. Bízom benne, hogy az elképzeléseink
a pályázati lehetőségekkel élve többségében
megvalósulnak.

„A képviselő-testület elé került kötetben valóban benne
van településünk múltja, jelene és jövője is. Megítélésem
szerint erőre és kitartásra lesz szükség egyrészt a
polgármesterünknek, aki az egészet összefogja és
előreviszi, a képviselőknek, akik részt vettek és vesznek a
munkában.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2007. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSE

Horváth István képviselő

Farkas Károly képviselő

„Annak a tíz évnek a munkájáról is szól ez a nagyon
komoly anyag, amely azt a célt szolgálta, hogy
felkészüljünk a jövőre. Jó érzéssel tölt el, hogy látom azt,
valóban felkészültünk a jövőre. A kistérség rendelkezik
jövőképpel, konkrét programokkal, amelyek az élet
minden területére kiterjednek. Mindenkit köszönet illet,
aki ebben a munkában részt vett, a külső segítőknek is
mindenképpen köszönet jár. Fontosnak tartanám, hogy
aki ehhez a tanulmányhoz hozzá akar jutni, annak
legyen rá lehetősége, legyen egy-egy példány az oktatási
intézményekben, közösségi házban, könyvtárban.”

„A gazdasági program gyakorlatilag arról szól, amit
eddig csináltunk illetve amit a jövőben még szeretnénk
megvalósítani. Jó látni, hogy mindaz, amit több éve
programok,
projektek,
stratégiák
formájában
megtárgyaltunk, most egybefűzve van előttünk. Bizony
rengeteg munka áll mögötte, és ez a jövőben is így lesz,
ennek mentén kell dolgozni a megvalósításuk
érdekében. Az anyagot a falu lakosságával, a
magisztrátussal is meg kell ismertetni és elfogadtatni
annak érdekében, hogy együttesen tudjuk végrehajtani.”

„NE FÉLJETEK AZ EMBEREK GYALÁZATÁTÓL
ÉS SZIDALMAIK MIATT KÉTSÉGBE NE ESSETEK”
Jól érzékelhető, hogy 2007. év végéig a képviselőtestület a 17 év alatt személyi összetételtől függetlenül
teljes egyetértésben, egyhangúlag döntött a közösség
jövőjét
meghatározó
fejlesztésekről
és
kezdeményezésekről, valamint az azokhoz szükséges
önerő mértékéről, a különböző hitelek felvételéről.
Ugyanez igaz a faluközösségre is, valamennyi
közmeghallgatáson, lakossági fórumon, falugyűlésen,
víziközmű társulati ülésen támogatták a jelenlévők az
önkormányzat elképzeléseit. Az Abai Társadalmi
Szerződés
megkötésében,
az
utcaközösségek
létrehozásában, az Abai Magisztrátus megalakításában
való aktív részvétel is ezt igazolja. Felmerül a kérdés, mi
történt 2007. decemberében, ami miatt néhány hónap
alatt megbomlott az abai értelmiség egészséges
kompromisszumokon alapuló együttműködése, amely a
kiemelkedő eredmények eléréséhez elengedhetetlen,
megkezdődött a legkülönbözőbb rágalmak, hamis
információk,
hazugságok
terjesztése,
amelyek
együttesen az addig példaértékű közösségi összefogás
szétverését eredményezték.

István, Kasó László és Németh László, Weisengruber
Imre kálozi polgármester támogatását élvezve
folyamatosan a számlák kifizetését követelték és
egyértelműen a kivitelező cégek oldalára álltak,
azok álláspontjának elvtelen támogatásával. Ezzel
párhuzamosan 2008. tavaszán az Abai Polgármesteri
Hivatal új pénzügyi osztályvezetője egy kimutatást
készített a képviselő-testületnek, amely szerint az
önkormányzat havi működési hiánya meghaladja a 20
millió Ft-ot. Kossa Lajos polgármester helyzete egyre
tarthatatlanabbá
vált,
éles
támadások
középpontjába került a kivitelezők, a bank, a
környező települések képviselő-testületei, az abai
képviselő-testület 4 tagja és az „internetes
közösség” részéről is.
2008. októberében a kivitelezők nyomásának engedve
a képviselő-testület szabadságra küldte a
polgármestert, és az alpolgármestert bízta meg a
szennyvízberuházással kapcsolatos feladatok vitelével.
Mivel ezt követően a kivitelezők egyetlen ígéretüket sem
tartották be, amelyeket az általuk korábban benyújtott
számlák kifizetésének feltételéhez kötöttek, 2009.
májusában Kossa Lajos polgármester visszavette a
beruházás gesztorságával kapcsolatos teendőket,
amelynek
köszönhetően
sikerült
elérni
a
szennyvízhálózat próbaüzemének elindítását és bírósági
per kezdeményezésével megakadályozni, hogy a
Swietelsky Magyarország Kft. jogtalan követeléseivel
ellehetetlenítse az önkormányzat működését.

A válasz a következő:
Kossa Lajos polgármester, mint a térségi
szennyvízberuházás
gesztor
önkormányzatának
vezetője, 2007. decemberében megtagadta a
kivitelezők által benyújtott számla kifizetését és
elrendelte az addig elvégzett munkák műszaki
tartalmának teljes felülvizsgálatát. A történet
nyilvános része ismert mindenki előtt. Az abai
képviselő-testület 4 tagja, Farkas Károly, Horváth
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Ma már biztosan állítható, bizonyított tények:
•

A kivitelező konzorcium nem végezte el a szerződés szerinti munkát határidőre, ezért kötbér megfizetésére köteles.

•

A Swietelsky Magyarország Kft. olyan számlát nyújtott be, amely alapján el nem végzett munka
után (a 63-as út sárkeresztúri és a 6307-es út kálozi és soponyai útszakaszának teljes szélességű
helyreállítása) követel jogtalanul több száz millió Ft-ot az önkormányzattól.

•

Aba önkormányzata több mint 300 millió Ft-tal finanszírozta Káloz, Sárkeresztúr és Soponya
belterületi szennyvízhálózatának a kiépítését.

•

A pénzügyi osztályvezető által készített 20 millió Ft-os havi működési hiányt megállapító kimutatásról
kiderült, hogy semmi köze a tényekhez és az igazsághoz.

•

Kossa Lajos polgármester amiatt, mert következetesen kiáll a fenti tények mellett, immáron 10
éve célpontja annak az „abszurd hadjáratnak”, amelynek szándéka volt a polgármestert tisztségéből eltávolítani és családját ellehetetleníteni.

•

A Fejér Megyei Hírlapban megjelent SMS-ek, az önkormányzati honlap Fórum oldalán megjelent
írások, rágalmazó plakátok és szórólapok, pletykák, rágalmak, hazugságok, különböző médiákban elhelyezett írások, tudósítások,

•

Abai Hírek, a Fejér Megyei Kormányhivatal tevékenysége, fegyelmi eljárások, rendőrségi eljárások, hamis vádak, neves és névtelen feljelentések, folyamatos hatósági ellenőrzések és vizsgálatok, hamis tanúvallomások,

•

nyomozás megtagadása, aláírásgyűjtés, családi ház jogtalan elárverezése, szülői ház jogtalan
elárverezése, felnőttek és gyermekek zaklatása, jogtalan fizetésletiltás, – csak néhány a teljesség igénye nélkül az elmúlt 10 év igen tartalmas eszköztárából.

MINDEZT OLVASNI IS SOK, MINDEZZEL AZONOSULNI MÁSOK SZÁMÁRA KÉPTELENSÉG.
BIZONYOSSÁGOM ÉS A VÁLASZOM MINDERRE, HOGY 10 ÉVNYI ÉBREDÉSEM ÉS LÉLEGZETVÉTELEM
EMBERTPRÓBÁLÓ, EMBERTFORMÁLÓ FELADAT VOLT SZÁMOMRA, CSALÁDOM SZÁMÁRA
ABA HOLNAPJÁNAK BÉKÉJE PEDIG LÉTEZIK, ÉS AZ UTAT DERŰS LÉLEKKEL FOGOM VÉGIGJÁRNI!
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A KÖZELJÖVŐ ABAI VALÓSÁGA
Klímatudatos zöld város
• Aba számára az értékes természeti környezet nem csak megőrzendő, hanem értéket teremtő
erőforrás. A természeti környezet egyedi adottságainak megbecsülése és hasznosítása a város
életének meghatározó elemévé válik.
Aba, mint a járás vonzó alközpontja
 Az agglomerációs versenyben Aba erősségeire -az erős közösségre, az élhető városra- építve biztos
partner lesz a megyeszékhelynek, színvonalasan szolgálja ki mind a helyi polgárokat, mind a
környező települések lakosait.
Aktív, erőt adó és vonzó közösség
 Az utcai, települési szintű összefogás, a városi iskolák közösségteremtő ereje, az aktív és sokszínű
civil kezdeményezések egyszerre erősítik a biztonságos és megtartó otthon érzését és adnak
inspirációt mind az egyénnek, mind a közösségnek.
Vezető, mintaadó szerep
 A helyiek kezdeményezéseire, a város sajátosságaira épülő gazdasági- és közösségfejlesztési
tevékenység. Egy olyan kisváros szerepe, mely nem fél saját, csak rá jellemző megoldásokat
választani, élen jár és mintát ad a települési élet szervezésében.
Összekapcsolódások erősítése
 A helyi erősségeket és hagyományokat korszerűen hasznosító, összefogásra épülő, a helyi
értékteremtést erősítő kulcstevékenységek megerősödése -pl. az oktatást, a kultúrát, a természeti
értékeket és a nemzetközi kapcsolatokat integráló turizmus kialakítása.
A helyi igényeket magas színvonalon kielégítő szolgáltatások
 A magán- és közszolgáltatások jó minőségben elérhetőek a helyi lakosok számára, ami élhetővé és
vonzóvá teszi a várost.
A gyermekek és családok városa
 A vonzó és otthont adó környezet, a város kínálta egzisztenciális lehetőségek és a gyermekbarát
városműködés az abai fiatalokat otthoni családalapításra bátorítja és vonzóvá teszik a várost a
gyermekes vagy gyermekvállalásra készülő középosztálybeliek számára.
Erős hitünk legyen az iránt, hogy Aba olyan város lesz, amelynek közösségét a művészet és a
tudomány harmóniája jellemzi, ahol a nyílt, tenni akaró és befogadó emberek jó városi hangulatot és
légkört biztosítanak, a közösségi szolgáltatások és a közeli munkalehetőségek színvonalas életet és
biztonságot nyújtanak a jövő nemzedékének.
Áldás legyen rajta!
A b a , 2019. április 21.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönöm


a Jóistennek,



ősi családomnak, nagyszüleimnek, szüleimnek,



új családomnak, feleségemnek és 3 fiamnak, akik a legnehezebb időkben is mellettem voltak,
támogattak és segítettek hitemben megmaradni,



azon barátaimnak, akik kitartottak mellettem,



a képviselő-testület azon tagjainak, akik Abáért cselekedtek,



a jóakaratú támogatóknak, akik segítséget nyújtottak és hisznek az igazamban,



a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények mindazon dolgozóinak, akik
lelkiismeretes munkájukkal támogattak,



Aba Díszpolgárainak és Tiszteletbeli polgárainak,



az Abai Kultúrát és Közösséget éltetőknek



a 223 Abai Csillagnak,



mindazoknak, akik hittek a kijelölt jövőben és 8 választás során jelöltek Aba polgármesterének.
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A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei 1990-2019.
Aba Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2026.
Aba Község Tanácsának hosszú távú fejlesztési tervkoncepciója 1986-tól 2000-ig (1985.)
Farkas Károly: Aba Község fejlődéséért (1990.)
Kiss Balázs: A Sárvíz kistérség területfejlesztési koncepciója (1998.)
Erasmus Intézet: Aba központú mikrorégió lehetőségei a térségi központtá válásban (2000.)
Hitesy, Bartucz és Hollai Tanácsadó Iroda: Aba és Fejér megye déli része komplex fejlesztésének dilemmái és lehetséges kitörési pontjai (2003.)
Hitesy, Bartucz és Hollai Tanácsadó Iroda: Határ, amely összeköt – Börgöndi Reptér Projekt (2003.)
Kossa Lajos: Az értelmiség és a helyi társadalom – Korszakváltás Abán (2003.)
Sárvíz Önkormányzati Társulás-együttes testületi ülés (Seregélyes, 2004. március11.)
-A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás – Önértékelés (2005.) – Vagyonfelosztás (2015.)
Kossa Lajos: Aba, a folyamatos megújulás (2010.)
Felhívás igaz szavakkal – ABA 2010-2014.
Aba hisz az új világban (2011. június 24.)
Adósságrendezési eljárás (2011.08.19-2012.05.07.)
Hargitai-Kiss Balázs: Elkezdődött a Mátyás emlékév (2013.)
Aba Nagyközség Önkormányzatának javaslatai Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójához (2013.)
Hargitai Lajos: Az álmok valósággá válnak (2013.)
Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ: Eddigi eredmények, jövőt alakító tényezők és stratégiai fókuszok (2015.)
A Lélek Új Rendjének győzelme (2016.)
Kossa Lajos: 12 év az abai labdarúgás szolgálatában – elnöki beszámoló (2017.)
Aba-Dél Kapuja – Sambhala Gyógyító Központ – A test, a lélek és a szellem egysége (2017.)
Abai Tudományos és Technológiai Park (2017.)
223 ABAI CSILLAG (2017.)
Kossa Lajos: Ideje van a születésnek – Felhívás a Kárpát-medence valamennyi falva, városa és a világ bármely táján élő magyarok közösségei számára a Mátyás Király Emlékév alkalmából (2018.)
Csaba Beatrix: Az Abai Mátyás Király Emlék7év jelentősége (2018.)
Kossa Lajos: Abai Gondolat – 2018. – A jövő a meggyógyított múlt - Atilla királytól a Dél Kapujáig
Kossa Lajos-Bor József Dezső-Fábián Judit-Takács Zoltán: Új Idők Társadalmi Szerződése – Abai Társadalmi Felelősségvállalási Program – Aba, a jövő városa (2018.)
Kossa Lajos: Az igazság a napfény… Sajtóközlemény (2018.)
Hargitai Lajos: Rabszolgapiac Abán? (2018.)
Kossa Lajos: „16 valótlan állítás 7 perc alatt” (2019.)
Kossa Lajos: Hangtál, amely megzengette az országot – Az abai hangtál és gyertya valós története (2019.)
Kossa Lajos-Bor József Dezső-Fábián Judit-Takács Zoltán: Hogyan bontakozhat ki az alkotó együttműködés a helyi
közösségen belül – Széll Kálmán, Mahatma Gandhi és Martin Luther King példája (2018.)
Kossa Lajos-Bor József Dezső-Fábián Judit-Takács Zoltán: „Akik rágalmakat és támadásokat fogalmaznak meg,
azok valójában nem tudják, mit cselekednek.” - Reflexió az Abai Hírek információira és híreire (2018.)
Kossa Lajos: Megkezdődött az Abai Mátyás Király Emlék7év hetedik esztendeje (2019.)
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UTÓHANG
Köszönöm Istenem, hogy megpróbáltatásokkal teli
és felemelő utadon járhattam, amelyen igazi kincsekre leltem.
Gazdagságom földi javakban nem mérhető,
lelki gyarapodásom határtalan.
Áldásod kísérje további utamat ABA életében,
családom szeretetében, hogy továbbra is részesei lehessünk
e nagyszerű teremtési folyamatnak, melyben tetteinket
égi és földi törvények összhangja és szeretete hatja át!

ÁLDD MEG ABÁT URAM
ÖSSZETARTÓ EGYSÉGGEL,
MINDEN ABAI SZÍVÉT
TÖLTSD MEG BÉKESSÉGGEL!

A b a , 2019. április 21.
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