JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: P-3691-8/2009.

Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. március 9-i rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Kasó László, Mercsek György,
Varga Istvánnné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, négy képviselőtársunk hiányzik, Horváth István,
Németh László, Pukliné Tündik Tünde és Szemerei Józsefné, akik jelezték, hogy a mai ülésen egyéb
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni.
Az ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pont:
Döntés a Jobb Otthon alapítvány által benyújtásra kerülő Társadalmi Megújulás Operatív
Program „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése
országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre” című, TÁMOP
5.2.2/08/2. kódszámú pályázat támogatásáról
Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjára tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Gerse Istvánt, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet
vezetőjét, aki részletesen ismerteti a pályázat tartalmát. Mielőtt átadnám a szót, röviden a
következőkről szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. Tavaly a képviselő-testület a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében 5 pályázat elkészíttetéséről döntött. Az 5 pályázat az
intézményi rendszerünk tartalmi szolgáltatásainak a megújítását, bővítését szolgálja. 4 pályázat már
elkészült, valamennyi pályázat kapcsán a képviselő-testület meghozta a szükséges döntéseket és be is
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nyújtottunk valamennyi pályázatot. Ez az ötödik, egyben utolsó pályázat, amelyet ezen program
keretében szeretnénk benyújtani. A pályázatot a Jobb Otthon Alapítvány fogja benyújtani az Abai
Hétszínvirág Óvodával szorosan együttműködve. A képviselő-testület részéről a pályázat
benyújtásához támogató nyilatkozatra van szükség. Rendkívüli ülésre azért kellett sort keríteni, mivel
holnap van a pályázat benyújtásának határideje, így a mai nappal meg kell hozni a szükséges testületi
döntést.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
Ahogy polgármester úr is elmondta, a pályázat gyakorlatilag szervesen kiegészíti az előző
pályázatokat. A felnőttképzés, oktatás támogatásán keresztül a mostani pályázat kimondottan a
bölcsődés, óvodás korú gyerekek segítését célozza meg. Ennek keretében gyakorlatilag az óvoda
területén kialakításra kerülne egy gyerekház nevezetű intézmény, amelyben az óvónők, a védőnő, a
doktornő és a családsegítő szolgálat munkatársai szoros együttműködésben gondoznának naponta
5-6 kisgyereket, akik kimondottan hátrányos helyzetben vannak, elősegítve a szocializációjukat. A
pályázat gyakorlatilag napi gondoskodást, állandó védőnői felügyeletet biztosítana, és a pályázat által
ki lenne egészítve az önkormányzat eddigi kötelező alapfeladata is. Az előterjesztésben viszonylag
részletesebben leírtuk a feladatokat. A pályázatban megtalálható kötelező feladatok, 4 fő terület a
következő: a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, kiemelt feladat a szülőkkel való
együttműködés, közösségi részvétel erősítése és a szakemberek közötti együttműködés
összehangolása. A pályázaton folyamatosan dolgozunk az óvoda vezetőjével és kolleganőmmel,
Bozsák Barbarával. A pályázat költségvetése 51 millió forint körüli végösszeggel fog beadásra kerülni.
A projekt menedzsmentet a Jobb Otthon Alapítvány és az abai önkormányzat pénzügyese biztosítja,
a szakmai lebonyolítást pedig kimondottan az alapítvány.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
A tavalyi év folyamán felszabadult egy 30 négyzetméteres terem az óvodában, amely éppen megfelel
a pályázati kiírásnak. Minden olyan feltételt megvizsgáltunk, amely a pályázati kiírásban szerepelt, és
ezeknek a feltételeknek is, elsősorban a környezeti, tárgyi feltételekre gondolok, megfelelünk.
Pozitívum az is, hogy a főbejárattól nincs messze, nem távol és elkülönítetten helyezkedik el a terem,
hiszen a szülői társadalmat is megcélozzuk ezzel, és van mód arra, hogy a szülőkkel külön egyéni
beszélgetéseket folytassunk, nemcsak az óvónő, mint szakember, hanem a bevont egyéb speciális
szakemberek, például az óvoda orvosa, a családgondozók, valamint a nevelési tanácsadó, akivel
megállapodást kötünk, hiszen a nevelési tanácsadón belül is a gyógypedagógusok,
fejlesztőpedagógusok és egyéb szakemberek, pszichológus bevonása is szükséges lehet. Nagyon jó ez
a program, hiszen olyan társadalmi réteget célzunk meg, akik még nem járnak óvodába. Mivel Abán
nincs bölcsőde, azt gondolom, hogy a program kiválóan alkalmas arra, hogy megcélozzuk azokat a
gyerekeket, akiket időben, a korai időszakban fel tudunk zárkóztatni, úgymond segítjük az
óvodaéretté válásukat. A problémák nagy része már 3 év alatt is megfigyelhető szakemberek
segítségével, mert sajnos nem minden problémát vesz észre a szülő. A szakemberek által
felzárkóztatást, a hátrányos helyzetből való kiemelést tudjuk segíteni és az óvodaéretté válást tudjuk
elősegíteni. Nem egy esetben előfordult az, hogy amikor a kisgyerek az óvodába került, egy bizonyos
idő elteltével derül ki, hogy a beilleszkedési zavar mellett lehet egyéb probléma, mint például fejlődési
rendellenesség. Szakember segítségével ezeket a problémákat időben ki tudnánk javítani, és nagy
segítség lenne, hogy korai időszakban be tudjuk vonni a nevelési tanácsadót is, ha szükséges, akkor a
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szakértői bizottságot. Ez azért is jó, mert akkor, amikor a speciális szakemberek bevonására sor kerül,
akkor a szülő is kap egy mintát. Hatalmas segítség ez, hiszen a gyerekkor korai időszakában nagyon
fontosak a mindennapi alapvető szokások, napirend kialakítása. A program segítségével ezt a szülő
nemcsak akkor látja majd, amikor már van egy nagyobb óvodás gyereke, hanem már például az
elsőszülött gyerekeknél ez egy óriási segítség lesz. Nagy lehetőség az is, hogy a szülők számára
nyújtandó szakmai segítségen túl játékeszközöket, szakmai anyagokat meg tudunk teremteni ezzel a
pályázattal a gyerekek számára. Ugyanakkor a szakmai segítségből és szakmai anyagokból az óvoda is
tud részesülni, hiszen nagyon nagy támogatottságú pályázatról van szó, amely a működésünket is
segíteni fogja. Úgy gondolom, hogy amit biztosítani kell a működéshez, az megoldható, hiszen nem
egy külön épületben kell az önkormányzatnak megvalósítania, hanem a legtakarékosabban, legjobban
kihasználtan történik. Nagyon fontos az, hogy ezek a szakemberek, elsősorban a gyerekház
vezetőjére, óvónőre, dajkára gondolok, családlátogatásokat fognak szervezni, meg fogják látogatni az
óvodapedagógusok, majd aztán a tanítónők, tanárok is a gyerekeket a családi környezetben. Azt
gondolom, hogy ez is nagy segítség, hiszen tanácsokkal tudják ellátni a családokat, és a
családgondozótól, az óvodapedagógustól kapott javaslatok alapján a szülők még jobban ki tudják
alakítani az otthoni környezetet. Minden kisgyerekről, aki részt vesz ebben a programban nagyon
fontos, hogy a bejövetelkor és a kimenetkor, tehát a program végén is, lássuk azt, hogy hogyan
érkezik ebbe a programba, illetve milyen fejlődést ér el. Ezt adminisztrálni kell, minden kisgyerekről
személyi anyagot kell majd vezetnie az óvodapedagógusnak. Nagyon fontos, hogy minden
problémában tudunk majd segíteni, hiszen ezeknek a gyerekeknek nap mint nap, délelőttönként
foglalkozást kell szervezni, lehet a szülőkkel együtt is. Teljes mértékben arról fog szólni ez a program,
hogy együtt a szülővel, illetve a szülő nélkül is lehet foglalkozni a kisgyerekkel, teljes testi és szellemi
fejlődésre sor kerülhet. A nagy mozgásoktól kezdve a finom motorikáig, mindenben speciális
segítséget adunk ezeknek a gyerekeknek. A programba nemcsak azok a gyerekek jöhetnek be, akik 3
év alattiak, hanem 3 év feletti kisgyerekek is, ahol a szülők úgy gondolják, hogy nem az óvodába
kívánják beíratni a gyerekeket. Napi 4 óra ellátást fognak kapni, nem kötelező minden napon
megjelenni, de ajánlott egy héten 2-3 alkalommal rendszeresen eljönni. Minimum 25 kisgyermekre
számítunk a programban, de ettől sokkal többen is jöhetnek.
Összeállítottunk Barbarával egy kérdőívet, tájékoztató felmérést végeztünk, melynek az volt az
eredménye, hogy igénylik a szülők, bizakodva várják azt, hogy milyen tájékoztatás lesz, igénylik azt,
hogy egyénileg is találkozhassanak szakemberekkel. Véleményem szerint szakmailag ez nagy dolog
lesz, és tényleg a gyerekek, családok nevelését együttesen megcélozva óriási előnyre tehetünk szert.
Abban kell bíznunk, hogy ez a pályázat sikeres lesz, hiszen teljes támogatottságú, nem kell önrészt
biztosítani, csak a helyet és a teret. Nagyon fontos, hogy olyan szakemberek felvételére kerül sor,
hiszen már önéletrajzot is kellett leadniuk, akik helyben laknak, abaiak, és ezáltal gyakorlatilag azt is
elmondhatjuk, hogy munkahelyet teremtünk.
Nyilván a rendszeres szakmai megfigyelésemre, ellenőrzésemre is szükség lesz, de nagyon szívesen
veszek részt ebben a munkában. Számítunk arra is, aki az óvoda étkezetését biztosítja, elsősorban a
tízórai biztosításában, és nagyon fontos, hogy a program ezt is biztosítja, nem az önkormányzatnak
kerül pénzbe a gyerekek délelőtti ellátása. Rendszeresen lesznek értekezletek, kötelező lesz havi
rendszerességgel tájékoztatót adni, félévente az önkormányzat felé is tájékoztatást kell nyújtani arról,
hogy hol áll a program, mivel tudtunk előrelépni.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Jól értem akkor, hogy 100%-os támogatottságú ez a program. Szeretném megkérdezni, hogy a
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pályázatban meghatározott időn túl kell-e tovább üzemeltetni ezt az önkormányzatnak?
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
A teljesítés érdekében úgy lett a pályázati konstrukció összeállítva, hogy gyakorlatilag
részmunkaidőben megvalósítható, nem nagy apparátus fog dolgozni ezen a programon. 5 éves
fenntartási kötelezettség van, ezt biztosítani kell, a pályázat 32 hónapig finanszírozza, de utána még
fenntartási kötelezettség van. Ezért lett ez az óvodai terület kiválasztva, mert óvodai
részmunkaerőből megvalósítható a további finanszírozása, minimális költséget jelent, nem lesznek
olyan hatalmas terhek, mint a pályázat időszaka alatt.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
Igyekszünk a költségeket úgy megtervezni, hogy a pályázati futamidő után ne jelentsen már nagyobb
költséget, illetve az is benne van a pályázatban, hogy a későbbiek folyamán már bizonyos
költségtérítést nem tudunk adni, így bár van üzemeltetési kötelezettség, nem jelent jelentős terhet az
önkormányzat részére.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Készült kalkuláció, hogy ezek milyen összegek?
Kossa Lajos polgármester:
A további fenntarthatóság, mivel az óvoda épületében van, plusz költséget nem jelent.
A dolgozók, a gyerekek után, mivel óvodai ellátásról van szó, normatívát ugyanúgy fogunk kapni a
későbbiekben, a két rendszer ilyen szempontból kiegészíti egymást. Megítélésem szerint ez nem fog
plusz költséget jelenteni az önkormányzatnak.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
A fenntartás során 25 alkalommal kell 4 gyereknek foglalkoztatást szervezni és akkor már le van
fedve a pályázat további fenntartása. Ez a 25 alkalom 4 gyereknek egy évben, szinte azt lehetne
mondani, hogy társadalmi munkával megvalósítható a későbbiekben, minimális költség mellett lehet
fenntartani, viszont teremtődik egy infrastruktúra, kultúra. Mindannyian tudjuk azt, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek gondozásában nagyon fontos dolog, hogy a szülők is
kapjanak motivációt, támogatást a gyerek nevelésében és ezáltal megteremtődik az a kultúra, az az
együttműködési képesség, amely ennek továbbvitelét szinte civil szervezeti jelleggel működtetheti.
Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy nem jelent különösebb terhet, de van tovább működtetési
kötelezettség.
Hiszek abban, hogy ez a tevékenység nagyon közel áll a családi napközis szolgáltatásokhoz. Bízom
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abban, hogy ha az önkormányzat nem mozdul el egy bölcsődei ellátás irányába, hanem azt mondja,
hogy családi napközis hálózatban gondolkodik, akkor ez az infrastruktúra, ami kialakul, alkalmas lesz
arra, hogy átvegyük családi napközibe a későbbiekben, amely azt is jelenti, hogy állami támogatást
kap a rendszer. Jelenleg Seregélyesen is így működik a hálózat az óvoda mellett. Úgy véljük, hogy
Abán és Aba környékén növekedni fog a családi napközi hálózat iránti igény, és akkor ez a rendszer
tovább vihető ilyen irányba, és további támogatást biztosít ugyanezekkel a szolgáltatásokkal.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Az biztos, hogy nagy igény van rá, hiszen jó pár éve működik a Baba-mama Klub is, és rendszeresen,
jó érzéssel, nagy szeretettel járnak az anyukák. Ennek kapcsán viszont csak a védőnővel kerültek
kapcsolatba a szülők, illetve a meghívott egy-egy előadóval, így viszont sokkal szélesebb
szakembergárda fog találkozni, mindenképpen nagyobb esély teremtődik a halmozottan hátrányos
helyzetű családok még nagyobb támogatására. Szerintem ez ilyen szempontból is nagyon kedvező
lehet.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
Visszatérve a TÁMOP pályázatokra, azért is jók a fenntartó részére, mert általában olyan fajta
szolgáltatások kerülnek bevezetésre, amelyeket eddig is csinált egy civil mozgalom vagy védőnő
önszorgalomból, vagy az iskola pedagógusai végezték a tevékenységeket pluszban. A pályázat
segítségével gyakorlatilag finanszírozottá válnak, és igaz, hogy van fenntartási, továbbműködtetési
kötelezettség, de eleve olyan szolgáltatások vannak benne, amiket eddig is csináltak részben a
kollégák vagy pedig az egyéb szolgáltatók. Most kap egy nagy támogatást, 50 millió Ft-ot, ez
megteremti azt a kultúrát, amelynek segítségével ezeket a feladatokat utána sokkal hatékonyabban
tudják végezni azok a kollégák, akik eddig is végezték ezeket a tevékenységeket. Úgy gondolom, hogy
ez a rendszer komoly lendületet adhat a településeknek és bízzunk benne, hogy elnyerjük ezt a
pályázatot.
Kossa Lajos polgármester:
Nagyon fontos az, hogy a pályázatot nem egy önálló épületben szervezzük meg, hiszen az komoly
plusz kiadást jelentene az önkormányzatnak. Jelenleg az óvoda épületében meglévő szabad
kapacitásokat használjuk ki, a másik ami nagyon fontos, hogy részben új munkahelyeket teremtünk.
A településen részben már együttműködve, de részben önállóan működve azok a szakszolgálatok,
azok a személyek, akik érintettek ebben a pályázatban, egy nagyon komoly együttműködési
lehetőséget kapnak, ráadásul külső forrással ezt a tevékenységet most támogatni is tudjuk. Ahogy
jeleztem az előző támogatásoknál és ennél is, ebben a pillanatban az önkormányzat több területén az
egyébként is jelentkező működési kiadásainkat ki tudjuk váltani ezzel a támogatással, a további
fenntarthatóságnál csupán arról beszélünk, hogy ha 5 évig továbbműködtetjük, akkor egy minimális
programmal nagyon minimális plusz költségbe kerül az önkormányzatnak. Ha ez az 5 pályázatunk
sikeres lesz, akkor meggyőződésem, hogy olyan modell alakul ki, amely nemhogy önfenntartó lesz,
hanem további plusz bevételeket tudunk elérni általa. Az óvodában plusz működési kiadás nem lesz,
és legrosszabb esetben is annyira minimalizálható a program, hogy akár azok a munkatársak, akik
jelenleg az önkormányzati intézményhálózatban dolgoznak, saját munkakörükben el tudják látni ezt a
5

feladatot, és abban is bízom, hogy lesz akkora igény, amely fenntartja a rendszert. Sokszor
szembesülünk azzal, hogy bár van egy komoly és fejlett intézményhálózatunk, van sok minden, amire
büszkék lehetünk az oktatási-nevelési hálózatunkban, mégis én azzal is szembesülök nap mint nap,
hogy a hátrányos helyzetű gyerekek egy jelentős csoportját nem tudja kezelni a mostani rendszerünk,
és ez a pályázatunk éppen ezt célozná meg.
Kasó László képviselő, az Aba Sámuel Általános Iskola igazgatója:
Nagyon röviden, éppen ahhoz kapcsolódva, amit a polgármester úr mondott a végén, az iskola
szempontjából is mindenképpen jó ez a pályázat, az iskola későbbi működésére is pozitív hatást tud
gyakorolni, hiszen mi is egyre gyakrabban találkozunk a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekkel illetőleg azokkal a problémákkal, amelyek velük kapcsolatosak. Ha ezek a családok,
ezek a gyerekek már 2-3 éves kortól gyakorlatilag 5 éven keresztül vagy amíg az óvodában vannak,
ilyen jellegű programokban vesznek részt, akkor az mindenképpen az iskolai munkájukra is pozitívan
hat majd a jövőben. Mindenképpen örülök ennek a lehetőségnek és támogatom a pályázat
benyújtását.
Farkas Károly képviselő:
Magam részéről szintén támogatom, mert a pályázat által elnyerhető hatalmas összeg mindenképpen
jó lesz a rendszerben, viszont nem tudom, hogy mennyire lesz ez konkurenciája a családi
napköziknek.
Kossa Lajos polgármester:
Semmilyen mértékben.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
Ahogy már jeleztem, a későbbiekben lehet ezt az infrastruktúrát ilyen irányba vinni, ha az igények
megteremtődnek, tovább nőnek. Jelenleg Abán a családi napközink teltházas.
Farkas Károly képviselő:
A hátrányos helyzetű gyerekek ebben az intézetben napi 4 órát töltenek el ingyen és bérmentve?
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Pályázati finanszírozás segítségével.
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Farkas Károly képviselő:
Jelenleg a családi napközi havi 30.000 Ft-ba kerül a nem hátrányos helyzetű családok számára.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
A hátrányos helyzetű családok nem fogják a gyerekeket a családi napközibe adni.
Kossa Lajos polgármester:
Nagyon egyszerű választ tudok adni, egyáltalán nem konkurenciáról van szó, hanem egy egész más
ellátási formáról. A családi napközi Gerse István kezdeményezése volt, és bevallom, annak idején
mosolyogtam rajta, de természetesen azt mondtam, hogy csinálja. Időközben kiderült, hogy nagyon
nagy igény van a kistérségben a családi napközire, amely alapvetően arról szól, hogy az a szülő, aki
vissza akar menni dolgozni és nem tudja megoldani a gyermeke elhelyezését, az beadhatja a családi
napközibe. Alapvetően 3 év alatti gyermekekről van szó. Úgy gondolom, hogy ezzel a pályázattal
viszont valóban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket tudjuk az esélyegyenlőség útjára vinni,
ennél fogva ez nem lesz konkurencia.
Gerse István, a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet vezetője:
Kimondottan sok olyan szolgáltatás van, amelyben a szülő-gyermek van jelen a rendszerben, és
amelyben kimondottan a gyermekek napközbeni ellátása, a családi napközi biztosítása a feladat, jelen
pályázatban viszont a hátrányos helyzetű gyerekek szocializációja, a szülőkel és gyermekkel együtt
közösen.
Kossa Lajos polgármester:
Annyiban sem jelent konkurenciát, hogy a családi napközi alapvetően olyan családok részére szól,
akik nem tudnak napközben a gyermekükkel együtt lenni, mert dolgoznak. Ez a rendszer viszont
éppen arról szól, hogy a szülőkkel való szoros együttműködés által próbáljuk meg nemcsak a
gyermekeket, hanem a szülőket is bevonni a munkába. Alapvetően az a tapasztalat, hogy a hátrányos
helyzetű gyermekek édesanyja otthon van, és ez a rendszer ezt is igényli, hogy sokszor napközben
együtt legyen a gyermekkel ebben a gyermekházban.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Nem egy alkalommal volt már olyan beszélgetésem szülővel, aki gyermekét 5 éves korában íratta csak
be az óvodába, mert otthon volt, és így nem vette igénybe előbb az óvodát. Mint kiderült, a
beiratkozás után eltelt egy jó félév, háromnegyed év, és akkor a szülő jó érzéssel jött be egy
alkalommal és azt mondta, hogy ha én ezt tudom, hogy hogyan kell egy kisgyerekkel foglalkozni,
mennyit foglalkozhattam volna már vele, de nem tudtam hogyan kell. Ezért is lesz jó ez a program,
mert olyan tevékenységeket, olyan kapcsolatokat tudunk megmutatni a szülőnek és gyermekének
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együttesen, amely csak előny lehet a kisgyerek számára. Lehet, hogy az esetek többségében az okozta
csupán a problémát, hogy a szülő előtt nem volt minta.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Hogyan fog a hátrányos helyzetű szülő rájönni arra, hogy be kell mennie ide és át kell vennie ezt a
mintát?
Csép Györgyné alpolgármester:
A védőnő javaslatára, hiszen az ő szavára hallgatnak.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Bízzunk benne.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
A közvélemény kutatás azt mutatja, hogy lesz rá igény, és valóban minden családgondozó és a
védőnő szerepe is nagyon fontos lesz.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Véleményem szerint nem a pályázattal, hanem a hozzáállással lesz probléma.
Varga Istvánné, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Meghívjuk, megbeszéljük velük, és látni fogják majd, hogy mennyire hasznos.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az írásos előterjesztésnek megfelelően a pályázat támogatására vonatkozó javaslattal egyetért,
kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és
a következő határozatot hozta:
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29/2009. (III.9.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére”
című, TÁMOP-3.2.3/08/1. kódszámú pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a Biztos Kezdet program helyi
megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a „Jobb Otthon” Szociális és
Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal, az Alapítvány által benyújtott TÁMOP-5.2.2/08/2 pályázattal
kapcsolatos feladatvállalásokra.
Aba Nagyközség Önkormányzata, mint az Aba, Dózsa György utca 105. szám alatti, 367. helyrajzi
számú ingatlan (óvoda) tulajdonosa nyilatkozik, hogy a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi
Ellátásért Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás keretében az ingatlan területén 2009.
augusztus 1-jétől 2013. március 31-ig térítésmentesen biztosítja a helyi Biztos Kezdet program
megvalósítására, Gyerekház kialakítására és működésére a helyszínt. Az önkormányzat biztosít
továbbá az óvoda épületében egy 70 nm-es, kültéri kapcsolat lehetőségével rendelkező, száraz,
világos terű ingatlanrészt, amelyben van egy 30 nm-es játszószoba a gyerekfoglalkozásokra, egy
kisebb helyiség a szülőkkel való beszélgetésre és az irodai feladatokra, fürdőszoba, teakonyha, előtér,
valamint az óvoda udvarán biztosítja a kültéri foglalkozások lehetőségét.
Aba Nagyközség Képviselő-testülete nyilatkozik továbbá arról, hogy a helyi Biztos Kezdet program
Gyerekházának működésével kapcsolatos rezsiköltségeket teljes mértékben felvállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert, hogy a pályázathoz kapcsolódó
együttműködési megállapodást aláírja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal

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

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadett
jegyző
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