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Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, hat képviselő jelen van. Dr.
Pőcze Ferenc alpolgármester hiányzik, aki előzetesen jelezte távolmaradását. Az
ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pont:
1. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás
Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás
Kossa Lajos polgármester:
A jövő évben teljesen átalakul az iskolai és gyermekétkeztetés finanszírozása. Eddig
normatívát kaptunk és ez egy szabadon felhasználható pénzösszeg volt, hozzá kell
tenni, hogy ez idáig a normatíva összege sosem fedezte az ezzel kapcsolatos
kiadásokat, ezért fontos szempont volt, hogy minél kedvezőbb áron tudjuk
beszerezni az iskolai és óvodai étkeztetéshez szükséges adagokat. A jövő évtől
teljesen átalakul a finanszírozás, a kormányzatnak a szándéka az, hogy a gyermekek
minél jobb minőségű és megfelelő mennyiségű ételt kapjanak. Egyértelműen a teljes
feladat megfinanszírozására vállalkozik a jövő éves költségvetésben az állam. Két
módon lehet ezt a feladatot ellátni: vagy vásároljuk továbbra is az ebédet, vagy saját
üzemeltetésbe vesszük a konyhát és az éttermet. Mivel nekünk van saját éttermünk,
konyhánk, ezért lehet abban gondolkozni, hogy mi üzemeltessük ezt. Amennyiben a
saját üzemeltetés mellett döntünk, akkor az alapanyagköltségekkel kell számolnunk,
illetve meghatározzák, hogy mennyi gyermekhez hány fő foglalkoztatását ismerik el,
továbbá dolgozónként meg van szabva, hogy milyen bérköltséget utalnak, ez végülis
egy olyan keret, amellyel mi szabadon tudunk gazdálkodni. Ez alapján a
finanszírozási rendszer alapján az látszik, hogy megfelelő létszámmal és megfelelő
szaktudású dolgozókkal el tudjuk látni ezt a feladatot, illetve az állam által biztosított
támogatás fedezi a személyi kiadásokat és az egyéb dologi kiadásokat is. A Jobb
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Otthon Alapítvánnyal jelenleg két szerződésünk van. Az egyiket, egy ingyenes
használati szerződést a nyáron kötöttüka Fórum Étteremre, amely határozott idejű,
amelyben a Jobb Otthon Alapítvány azt vállalta, hogy éttermet és vendéglátó
helyiséget kíván ott üzemeltetni. Erre vonatkozóan vállalta bizonyos fejlesztések
megvalósítását. Ez a határozott idejű szerződés 2016. december 31-ig szól, azzal,
hogy 2014. december 31-ig a fejlesztéseket végrehajtják. Igazából ezen a területen
nem valósult meg semmi, étterem, vendéglátó helyiség nem került kialakításra, a
beruházások nem indultak el. Ez a szerződés tartalmazza, hogy azt egy hónapos
határidővel az önkormányzat indoklással felmondhatja. A másik szerződés 2013.
augusztus 31-el lejárt, tehát jelenleg azokon az árakon szolgáltat a Jobb Otthon
Alapítvány, amelyek abban a szerződésben szerepeltek. Ezidáig nem indítottuk el a
közbeszerzést, mert a finanszírozási bizonytalanságok miatt nem láttuk tisztán, hogy
mi a jó megoldás, ez mostanra körvonalazódott. Azt javaslom a testületnek, hogy
mondjuk fel a használati szerződést a „Jobb Otthon” Alapítvánnyal és döntsünk arról,
hogy
az
önkormányzat
saját
üzemeltetésben
kívánja
biztosítani
a
gyermekétkeztetést. Javaslom megbízni a jegyző urat, a pénzügyi osztályvezető urat
és a polgármestert, hogy az Alapítvánnyal tárgyalják meg a szerződés
megszüntetésének a részleteit annak érdekében, hogy közös megegyezéssel
sikerüljön a jelenleg érvényben lévő szerződést megszüntetni. Az egyik ok a
finanszírozás változása, amely lehetőséget ad számunkra arra is, hogy
eszközpótlásokat, egyéb javításokat és fejlesztéseket elvégezzünk, amelyekre
szükség van. Másrészt megítélésem szerint önkormányzati hatáskörben sokkal
hatékonyabban tudunk javítani az ételek és a kiszolgálás minőségén.
Végeztünk egy felmérést a gyermekek körében, melynek adatai alapján elmondható,
hogy a gyermekek fele kevesli a mennyiséget, ezen tehát mindenképpen változtatni
kell. Az ételek minőségére utaló kérdéseknél kiugróan magas volt azok száma, akik a
kevésbé jó választ húzták alá. Úgy érzem, hogy önkormányzati hatáskörben ezeken
a problémákon gyorsabban és hatékonyabban tudunk változtatni. Ma arról kell
dönteni, hogy a testület egyetért-e ezzel az iránnyal, és amennyiben lehetséges
január 20-án szeretnénk átvenni a Fórum Éttermet. Szeretnénk, ha a váltás
zökkenőmentes lenne. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
A dolgozókkal mi lesz, átveszi őket az önkormányzat?
Kossa Lajos polgármester:
Ők jelenleg a Jobb Otthon Alapítvány dolgozói, elképzelhető, hogy az Alapítvány
igényt tart jónéhányuk munkájára. Ezeket a kérdéseket az Alapítvány vezetőjével
meg kell beszélni, de változtatásra mindenképpen szükség lesz. Voltak problémák az
utóbbi hetekben a Fórum Étteremben, amelyek most érték el azt a mértéket, amikor
ezzel foglalkozni kell. Meglepődtem azon, ahogy a problémákat kezelték.
Varga Istvánné képviselő:
A magam részéről azt tudom elmondani, hogy az óvodás gyerekek azok, akik
háromszori étkezésben részesülnek, és bizony sokszor nem lehetett az
Alapítvánnyal tárgyalni. Az ember az elején azt gondolta, hogy egy partneri viszony
alakulhat ki és a gyerekeknek közösen együtt akarunk jót. Ez a szándék azonban
elmaradt és voltak kellemetlen benyomásaink. Támogatom a változást.
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Kossa Lajos polgármester:
Ha a finanszírozás ilyen kedvezően alakul, akkor a gyerekek fognak jól járni, mert mi
mindent a gyerekekre tudunk fordítani.
Ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a
jövőben saját üzemeltetésben kívánja működtetni a Fórum éttermet és így megoldani
a gyermekétkeztetést, ezért a Jobb Otthon Alapítvánnyal megkötött használati
szerződést felmondja, egyben megbízza a jegyző urat, pénzügyi osztályvezető urat
és a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket az Alapítvánnyal lefolytassa,
kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
- egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta.
100/2013. (XII. 19.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jövőben
saját üzemeltetésben kívánja működtetni a Fórum Éttermet, és így ellátni a
város gyermekeinek étkeztetésével kapcsolatos feladatokat, ezért a „Jobb
Otthon” Egészségügyi Szolgáltatásért Alapítvánnyal 2013. június 27-én kelt
megállapodást, hivatkozva annak 6. pontjára 30 napos határidővel felmondja.
Indokolás:
 A Használati Megállapodás 3. pontjában tételesen feltüntetésre kerültek
azok az Alapítvány saját költségére vállalt fejlesztések, amelyekből
egyetlen egy sem valósult meg ezidáig. Az önkormányzat nem látja
biztosítottnak a felsorolt fejlesztések megvalósítását, ezért indokoltnak
tartja a Használati Megállapodás 6. pontja alapján a szerződés 30 napra
történő felmondását.
 A jövő évi költségvetési normatív támogatás lehetővé teszi az
önkormányzat részére, hogy összességében jelentős költségcsökkenést
elérve, hatékonyabban, megfelelőbb szolgáltatási minőségben biztosítsa
a gyermekétkeztetési szolgáltatást.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi
osztályvezetőt, hogy a szükséges egyeztetéseket az Alapítvánnyal lefolytassa.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi osztályvezető
döntést követően azonnal

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
Nagy András Botond
jegyző

Kossa Lajos
polgármester
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