Iktatószám: P-450-42/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. augusztus 31. napján 10:00 órakor tartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde,
Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Mercsek György képviselő, aki jelezte,
hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a Képviselő-testület ülésén.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.

Az Aba Sámuel Általános Iskola alapdokumentumainak megtárgyalása
Előadó:
Kasó László Igazgató

2.

Megállapodás a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központtal
az intézményi étkeztetés ügyében
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

3.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2011. (VI. 07.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Nagy András Botond jegyző

4.

Bejelentések

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.

1.

Az Aba Sámuel Általános Iskola alapdokumentumainak megtárgyalása
Előadó:
Kasó László igazgató
1

Kasó László igazgató:
Az Aba-Soponya Közoktatási Társulás megszűnése miatt vált szükségessé az iskola Helyi
Pedagógiai Programjának, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak, valamint az Intézményi
Minőségirányítási Programnak az átdolgozása. 2011. szeptember 1-jétől az abai iskola és az
óvoda csatlakozott a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Közoktatási Társuláshoz. A Helyi
Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Intézményi
Minőségirányítási Program átdolgozásra került, össze lett hangolva a perkátai
dokumentumokkal, illetve össze lett hangolva a perkátai, nagykarácsonyi
alapdokumentumokkal. Az Aba Sámuel Általános Iskola és az Abai Óvoda nevelőtestületei
megtárgyalták és elfogadták az új programot, illetve szabályzatokat. A Diákönkormányzat és a
Szülői szervezetek is elfogadásra javasolták.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése észrevétele? Amennyiben nincs, akkor, aki az Aba Sámuel Általános
Iskola Helyi Pedagógiai Programját, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint az
Intézményi Minőségirányítási Programot elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:
107/2011. (VIII. 31.) számú
HATÁROZAT
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba Sámuel Általános Iskola
Helyi Pedagógiai Programját, a Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Intézményi
Minőségirányítási Programját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

2.

Megállapodás a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központtal
az intézményi étkeztetés ügyében
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Önkormányzatunk adósságrendezés alatt áll, azonban a holnapi tanévkezdés, illetve
zavartalan iskola- és óvodakezdés miatt kérném képviselőtársaimat, hogy a mellékletben
szereplő megállapodás tervezetet fogadjuk el. A megállapodás a hétfői napon egyeztetve lett a
pénzügyi gondnokkal, Pinkáné Surányi Edittel. A Kovács és Társa Kft. vállalja a
továbbiakban is az intézményekben nevelt és oktatott gyermekek étkeztetését. Aki ezzel
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül –egyhangúlag– jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:
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108/2011. (VIII. 31.) számú
HATÁROZAT
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal
megállapodást köt a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központtal az
intézményi étkeztetés biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

3.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2011. (VI. 07.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI.
Törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
Törvény lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Ennek érdekében szükséges
volt módosítani az Önkormányzati rendeletünket is. A módosítás az aktív korúak ellátásában
már használt fogyasztási egységre vonatkozó arányszámokkal kalkulál a lakásfenntartási
támogatás megállapítása során. A módosítás alapján feltehetőleg többen fognak részesülni
lakásfenntartási támogatásban, ugyanis a jövedelmi feltételek enyhültek. Kérem a mellékelt
rendelet-tervezet elfogadását.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, fogadjuk el az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül –egyhangúlag– jóváhagyta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2011. (IX. 01.) önkormányzati
Rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2011. (VI. 07.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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