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Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat és
kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes. Hiányzik
dr. Pőcze Ferenc, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt rendkívüli ülésünkön
nem tud részt venni. Az ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően
szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pont:
1.

„UTOLSÓ MORZSÁIG” közétkeztetési
közélelmezési modell kialakítása Abán

program

–

új,

korszerű

Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
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„UTOLSÓ MORZSÁIG” közétkeztetési
közélelmezési modell kialakítása Abán

program

–

új,

korszerű

Kossa Lajos polgármester:
Egy olyan program elindítását, megtárgyalását kértem a mai rendkívüli ülésen a
képviselő-testülettől, amely meggyőződésem, hogy szervesen illeszkedik azon
kezdeményezések sorába, amelyek Aba életében fontos szerepet játszottak és új
távlatokat nyitottak meg. A mai testületi ülésen, amennyiben a képviselőtársaim az
Utolsó Morzsáig programot, illetve annak elindítását és az ezzel kapcsolatos
döntéseket jóváhagyják, úgy gondolom, hogy ismét az élet egy nagyon fontos
területén, nagyon komoly lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a
gyermekeink és az egész közösség egészségét minél teljesebb körben tudjuk
biztosítani, elősegíteni. Konkrétan a program a közétkeztetésre terjed ki. Ismeretes
mindenki előtt az, hogy már nagyon sok olyan újszerű menza program indult el
országos szinten, és mondhatjuk azt, hogy kiemelt kormányzati programmá is vált a
gyermekek egészséges táplálkozása, és az idei évben ez megjelenik a
finanszírozásban is. Eddig az önkormányzat a gyermekétkeztetés után normatív
támogatást kapott, és a hosszú évek tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy ez a
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normatív támogatás 2013-ig sohasem fedezte az önkormányzat ez irányú kiadásait.
2013-ban már érzékelhető volt a megváltozott kormányzati szándék. Év közben
felmérték az önkormányzatok tényleges közétkeztetési kiadásait, és a kormányzat
kiegészítette, amennyiben ez önkormányzati források bevonását tette szükségessé.
Az idei év pedig már egy teljesen új finanszírozási rendszer bevezetésével indult.
Ennek a lényege az, hogy a kormányzat a közétkeztetés, a gyermekétkeztetés teljes
finanszírozását kívánja az önkormányzatok számára biztosítani. Mivel Aba abban a
szerencsés helyzetben van, hogy van egy önkormányzati tulajdonú konyhánk és
éttermünk, ezért ez a megváltozott finanszírozási rendszer egy nagyon komoly új
lehetőséget nyitott meg a számunkra, és a mai testületi ülésre készült előterjesztés
azt szeretné elősegíteni, hogy ne csak élni tudjunk ezzel a lehetőséggel, hanem a
Fórum étterem és annak konyhájának a bázisán valóban egy új távlat nyíljon meg
Aba közössége előtt. Az egészséges táplálkozásról és a már ismert mintamenza
programról sokat olvashattunk a közelmúltban, éppen a Fejér Megyei Hírlap
tegnapelőtti számában is a Fehérváron elindult mintamenza programról volt egy
részletes tudósítás. Azzal küzdenek mindenhol, hogy bár az újfajta táplálkozási
rendszer egészséges, de kevésbé ízletes a gyermekek számára. Éppen ezért mi,
néhány hónappal ezelőtt, szakemberek bevonásával elkezdtünk gondolkozni egy
olyan programon, amely megtalálja az arany középutat az egészséges táplálkozás
és az ízletes ebéd között. Ez a program, amelyet most a képviselő-testület elé
terjesztünk, ezt próbálja meg megcélozni és kivitelezni. Képviselőtársaim kaptak több
anyagot is ezzel kapcsolatban. A „Nyissunk kaput a jövőnek” című rövid
összefoglaló, amelyet Csaba Beatrixszal közösen készítettünk, megpróbáltuk egy
olyan keretbe ágyazni az Utolsó morzsáig programot, amely mindenki számára
egyértelművé, érthetővé teszi, hogy milyen távlatokban gondolkozunk és hova
juthatunk el akkor, ha ennek a programnak egy nagyon fontos szeleteként az Utolsó
morzsáig közétkeztetési programot bevezetjük és megvalósítjuk Abán. Ami az
anyagban szerepel, úgy gondolom, hogy nem ismeretlen senki számára. Próbáltuk
röviden összefoglalni azokat a folyamatokat, amelyek eddig is jellemezték Aba
közösségi életét, és próbáltuk azokat a távlatokat felvázolni, ahova eljuthatunk abban
az esetben, ha e programokat ki tudjuk teljesíteni. Ez nem szól másról, mint arról,
hogy a gyermekeink nevelésére, érzelmi intelligenciájának a fejlesztésére, az eddigi
folyamatokat megerősítve kívánunk még erőteljesebben odafigyelni. A közeljövőben
új programokat szeretnénk elindítani, és mivel jól érzékeljük azt, hogy a gyermekeink
viselkedése, a gyermekeink jövője nagyrészt rajtunk, felnőtteken múlik, ezért úgy
gondoljuk, hogy ezen programokon keresztül, a gyermekeink által el tudjuk érni a
közösség felnőttjeit is, a családokon keresztül a szülőket, és bízom abban, hogy az
utcaközösségeken keresztül a közösség minden tagját sikerül megérintenünk. Nem
szól másról ez a program sem, mint azon fontos tényről, hogy egy közösség jövője
elsősorban azon múlik, hogy a lelki, szellemi megújulásra mennyire nyitott, mennyire
nyitottak a kisebb közösségei, és mennyire nyitottak a családok. Úgy gondolom, hogy
itt Abán minden feltétel adott ahhoz, hogy ezen folyamatokat a közeljövőben
felerősítsük. Hozzá szeretném azt is tenni, hogy küszködünk mindazon mindennapi
problémákkal is, amelyek nem abai egyedi problémák, országos szinten jellemzőek.
Éppen ezen problémák megléte is arra kell, hogy ösztönözze a képviselő-testületet,
hogy ezen problémák megoldásának az élére állva, ezen programokon keresztül
sikerüljön minél több embert megnyernünk a közösségben, és elhitetni mindenkivel,
hogy ezek a távlatok nem álmok, hanem lépésről lépésre haladva megvalósítható
célkitűzések. Ha ezen lelki, szellemi megújulás útján minél gyorsabban tudunk
haladni, annál gyorsabban tud a közösség is fejlődni. Ezen programnak egy fontos
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része az Utolsó morzsáig közétkeztetési program, amely bevezetéséhez, mint már
jeleztem, a finanszírozás megváltozása adja az utolsó lökést, ugyanis ez a
megváltozott finanszírozási rendszer lehetővé teszi azt, hogy ennek az anyagi
hátterét is biztosítani tudja az önkormányzat. Hozzá szeretném tenni, hogy itt is a
legfontosabb a jó szakemberek mellett a minden érintett által történő odafigyelés, az
egymás tisztelete, becsülete és a gyermekeink szeretete. A programnak, amely
reményeink szerint hétfőtől indul, fokozatos bevezetését szeretnénk elérni a tanév
végéig. Ahogy az előterjesztésben is szerepel, két komoly szakembert kértünk fel
annak érdekében, hogy ez a program megfelelő módon kidolgozott legyen. Csaba
Beatrix volt a segítségünkre ennek a programnak a kidolgozásában, illetve az általa
javasolt szakács, Szabari Zoltán úr, aki elkészítette az írásos előterjesztést a
képviselő-testület számára, hogy hogyan képzeli el ennek a programnak a részletes
kidolgozását és fokozatos bevezetését. Hozzá szeretném tenni, hogy ennek a
programnak a bevezetésével éppen az utolsó pillanatban vagyunk, ugyanis
szeptember 1-jétől életbe fog lépni az az új szabályozás, amely kormányzati szándék
szerint idén január 1-jétől lépett volna hatályba, de mivel az Európai Unióval való
egyeztetés elhúzódott, ezért ennek bevezetését szeptember 1-jére halasztották.
Tehát tisztában kell azzal lennünk, hogy a követelmények, előírások és az
egészséges táplálkozásra való törekvés jelentős mértékben szigorodni fognak, és új
feltételeket fognak szabni az önkormányzatok számára is. Ahogy jeleztem, ez a
program nem csak arról szól, hogy új ételsorokat szeretnénk ezen követelmények
figyelembe vételével bevezetni a gyermekek számára, hanem egy olyan komplex
program, amely több ponton is újszerű lesz. Egyrészt fokozatosan szeretnénk a helyi
vállalkozások lehetőségeit igénybe venni, gondolva itt a helyi beszállítókra, ezen
kívül az eddigieknél komolyabban szeretnénk az intézmények dolgozóit is bevonni.
Tehát újszerű étkeztetési rendet szeretnénk bevezetni a Fórum étteremben a
gyerekek számára, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az étkezési kultúra egy nagyon
fontos része a kultúrának. Ahogy az anyag egy pontjában szerepel, komolyan
gondoljuk azt, hogy „azzá leszel, amit megeszel és ahogy megeszed.” Úgy
gondolom, hogy ezen program által, amennyiben tényleg mindenki arra törekszik,
hogy minél szélesebb körben kiteljesedjen, igen komoly eredményeket tudunk elérni
a gyermekeink életében is, és egy újabb ponton tudjuk azt biztosítani, hogy
egészséges felnőttekké váljanak. Ahogy jeleztem, egy következő szakaszban az
utcaközösségeket is szeretnénk bevonni majd ebbe a programba, leírtuk, hogy
milyen formában, de a családokat is próbafőzésekkel, bemutató főzésekkel
szeretnénk majd megismertetni ezen újszerű ételekkel, amelyek majd ezen program
keretén belül készülnek el a Fórum étteremben. Természetesen ennek a programnak
is megvannak a maga korlátai, tehát továbbra is azon anyagi keretek között
gondolkozhatunk, amely a rendelkezésünkre áll, ennek keretében szeretnénk minél
jobb minőséget biztosítani a gyermekeink számára. A képviselőtársaim megkapták a
program bevezetésének az ütemtervét. Hétfőtől indulna a program, abban az
esetben természetesen, ha ma a képviselő-testület jóváhagyja. Ennek a bevezető
szakasza április 30.-ig tartana. Nagyon fontos az, hogy a régi és érvényben levő
kalkulációk bekérése után a szakemberek elkezdjék kidolgozni az új kalkulációkat, új
technológiákat. Szükség lesz a Fórum étterem meglévő rendszerének az átnézésére,
esetleges fejlesztésére. El kell kezdeni majd a lehetséges beszállítókkal a
tárgyalásokat, beszállítók pályáztatását. Próbafőzéseket kell tartani, és ami nagyon
fontos, komolyan gondoljuk azt, hogy a konyhán dolgozó emberek is ezt a
szemléletet minél inkább magukévá tegyék. Tehát tréningeket szeretnénk tartani a
konyhán és az étteremben dolgozók számára is. Május 1-jétől indulna az új program
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fokozatos bevezetése. Az első héten heti egy napban és fokozatosan minden
következő héten egyre több napon kapnák a gyerekek az úgynevezett morzsa
menüt, amely már az újfajta ételek alapján kerülne összeállításra. Ezt követően pedig
szülői értekezleteket tartanánk, ahol a tapasztalatokat megosztanánk a szülőkkel.
Természetesen a legfontosabb próbatétel az lesz, hogy a gyermekeink mit szólnak
majd ezekhez az ételekhez, és a tanév utolsó két hetében, június 1-jétől június 13-ig
heti 5 napban, élesben kezdene el működni a morzsa menü. Ezzel párhuzamosan
február 1-jétől már szeretnénk a közvéleményt is minél szélesebb körben tájékoztatni
ennek a programnak a lényegéről. Szeretnénk elindulni továbbá az önellátás
irányába. Az idei éves Startmunkaprogram egyik kiemelt területe éppen a konyha
számára zöldségek, gyümölcsök előállítása. Tehát amennyiben ez a program a
Belügyminisztérium által jóváhagyásra kerül, akkor az önkormányzat is szélesebb
körben tud majd beszállni ebbe a folyamatba. Június 15-től pedig már a lakossági
véleményeztetés történne meg szélesebb körben, a beszállítók versenyeztetése,
kiválasztása, és így lehetővé válik az, hogy szeptember 1-jétől már élesben,
folyamatos ellenőrzések mellett ez a menü rendelkezésre álljon a gyermekek
számára. Ez a program rövid lényege, és ahhoz, hogy ez elinduljon, a képviselőtestület részéről szükség van arra, hogy egyrészt fogadja el ennek a programnak a
kidolgozását és bevezetését az előterjesztésben szerepelt ütemtervnek megfelelően.
Szükséges továbbá 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács és 4 fő konyhai kisegítő
közalkalmazotti álláshely létrehozása. Ahogy jeleztem a gyermekek étkeztetési
rendjében is változtatásokat szeretnénk, amelynek az a lényege, hogy az étteremben
nagy odafigyeléssel és rendben szeretnénk, ha az étkezések zajlanának, ehhez
kérünk a képviselő-testülettől egy 4 órás közétkeztetési koordinátori közalkalmazotti
álláshely létrehozását. Ezen keretek mentén a program elindítható, és úgy gondolom,
hogy reménykedhetünk abban, hogy a 2014-es év végén valóban elmondhatjuk azt,
hogy érdemes volt ebbe belevágni és ismét egy új távlatot sikerült a közösségünk
előtt kinyitni. A dolgok gyakorlati oldaláról a következőket szeretném még a
képviselő-testületnek
tájékoztatásképpen
elmondani.
A
képviselő-testület
decemberben döntött arról, hogy a Fórum éttermet saját üzemeltetésben kívánja a
továbbiakban működtetni. A közétkeztetést eddig biztosító Jobb Otthon Alapítvánnyal
ennek érdekében az elmúlt hetekben az egyeztetéseket lefolytattuk. Szeretném
elmondani, hogy sajnos ez a váltás nem olyan zökkenőmentesen sikerül/sikerült,
ahogy mi elképzeltük. Sajnos nem gördülékeny az Alapítvánnyal való együttműködés
a konyha átadása, átvétele ügyében. Jelenleg folyik a Fórum étteremben az átadásátvételi eljárás. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben, napokban azért, hogy
hétfőn mindezen problémák ellenére el tudjon indulni a főzés az önkormányzat
üzemeltetésében a Fórum étteremben, és a gyermekeinket ki tudjuk szolgálni majd
hétfő délben, ill. az óvodások számára is biztosítani tudjuk az étkeztetést. A személyi
feltételeket nagy odafigyeléssel próbáltuk meg biztosítani, pontosan amiatt, mivel
sajnos számunkra érthetetlen módon igen komoly hullámokat vetett ez a változás,
annak ellenére, hogy elmondtam a képviselő-testület számára is, ill. a Jobb Otthon
Alapítvány képviselője számára is, hogy ez a váltás szükségszerűvé vált, a
finanszírozás megváltozása és ezen program elindítása miatt is. Emellett
természetesen érkeztek olyan jelzések is, amelyek azt bizonyították számunkra,
hogy nem problémamentes a Fórum étterem működtetése, azonban én úgy
gondolom, hogy ebben az esetben ez egy másodlagos kérdés volt. Én ezért
sajnálom azt, hogy most már szinte a beszélő viszony is megszűnt az önkormányzat
és a Jobb Otthon Alapítvány között, és ez két olyan partner között, akik a szociális
ellátás területén egymásra vannak utalva, azt hiszem, hogy egy nagyon rossz
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fejlemény, és ezért a képviselő-testületnek mindenképpen lépnie kell annak
érdekében, hogy a szociális ellátás területén ne alakuljanak ki komolyabb problémák.
A személyi feltételek kialakítása kapcsán a zökkenőmentes átállás miatt a jelenlegi
dolgozók közül, akik beadták a pályázati felhívásra a pályázatukat az
önkormányzathoz, őket átvettük. Két dolgozó adta be a pályázatát, a többiek nem
kívántak pályázni. Sikerült egy olyan szakácsot találnunk, aki nagyon komoly
szakértelemmel rendelkezik, és ami nagyon fontos, olyan tudással, amely a nagyobb
programok megvalósításában is komoly segítségére lehet az önkormányzatnak.
Hozzá szeretném tenni, hogy a Fórum étterem nem csak a gyermekétkeztetés
szempontjából stratégiai objektuma az önkormányzatnak, hanem egy olyan bázis
lehet, amelyből kiindulva nagyon sok újszerű kezdeményezést tudunk elindítani.
Ebben, úgy ítélem meg az előzetes beszélgetések alapján, hogy akit kiválasztottunk,
nagyon komoly segítséget fog nyújtani az önkormányzat és a közösség számára. A
fennmaradó két kisegítő személyzet esetében a két kiválasztott hölgy közül az egyik
a szállításban is tud segíteni, és ez nagyon fontos az óvodai étkeztetés miatt, a
másik pedig az önkormányzati közhasznú munkaprogramban már alkalmazásban
volt, ezért döntöttünk ő mellette. Hozzá szeretném tenni, hogy több mint 20-an adták
be a pályázatukat a konyhai kisegítő álláshelyre, ebből is jól érzékelhető az, hogy
nagyon sokan szeretnének munkahelyet találni a településünkön. Úgy gondolom,
hogy ez is azt indokolja, hogy az önkormányzat a szociális területen is komoly
lépéseket tegyen. Ha ez elképzeléseink szerint fejlődik a program, akkor úgy
gondolom, hogy akik beadták a jelentkezésüket, sokuknak még az elkövetkeződő
hónapokban tudunk majd munkahelyet felajánlani. Az élelmezésvezetői tisztségre is
meg van a megfelelő szakemberünk, Kovács Istvánnéval felvettük a kapcsolatot, aki
több mint 10 évig üzemeltette a Fórum éttermet, és megbízással az első hónapokban
segíteni fog bennünket annak érdekében, hogy minden zökkenőmentesen menjen.
Tehát igyekeztünk a személyi feltételeket is úgy megteremteni, hogy a program
sikeréért minden tőlünk telhetőt megtegyünk. A kialakult helyzetre tekintettel a
következőket szeretném még tájékoztatásképpen elmondani. Ahogy jeleztem, sajnos
én úgy érzékelem, hogy ezen ügy kapcsán megbicsaklott az együttműködés az
önkormányzat és a Jobb Otthon Alapítvány között. Ez azért nagyon sajnálatos, és
fájó szívvel kell, hogy kimondjam, mert a Jobb Otthon Alapítvány városunkban
valamennyi szociális területen az ellátással megbízott szervezet. Ez egy nagyon
kényes terület, mivel a szociális szférában alapvetően hátrányos helyzetű
családokról, gyermekekről, idős emberekről és az idősek otthonában lakó emberekről
van szó. A párbeszéd és a jóindulat hiánya, úgy gondolom, hogy nagyon veszélyes
folyamatokat indíthat el. Nekünk felelősen kell dönteni az idős emberek sorsáról is.
Ez azért is fontos, mert több jelzést is kaptam már arról, hogy a házi szociális
étkeztetést igénybe vevő emberek tartanak attól, hogy a továbbiakban nem a Fórum
étteremből kapják az ebédet, Csókakőről fogják hozni nekik. Konkrét kérés is
érkezett már arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat biztosítsa a Fórum éttermen
keresztül továbbra is az ebédet, de ugyanez igaz az idősek otthona ellátására is.
Hozzá kell tennem, nem rajtunk múlott, hogy idáig jutottunk. Amikor az alapítvány
képviselőjét tájékozattam arról, hogy az önkormányzat vissza fogja venni a Fórum
éttermet, akkor kértem, hogy beszéljük meg mindazon problémákat, amelyek
felmerülhetnek, és próbáljunk meg olyan megoldásokat találni, amelyek mindenki
számára elfogadhatóak. Az alapítvány ilyen jellegű kéréssel nem fordult az
önkormányzathoz az elmúlt hetekben, és azt a tájékoztatást kaptuk az érintettektől,
hogy Csókakőről fogják megoldani az idős emberek étkeztetését. Jelen pillanatban
az önkormányzat nem tud lépni, mivel ellátási szerződésünk van az alapítvánnyal, de
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ezen jelzéseket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Mivel egy nagyon fájdalmas
javaslatot szeretnék még beterjeszteni a képviselő-testület elé, ezért fontosnak
tartom áttekinteni azt az együttműködést, amely az önkormányzat és a Jobb Otthon
Alapítvány között volt több mint 10 éven keresztül. 2003-ban kötöttünk
megállapodást az alapítvánnyal, ekkor vált stratégiai szövetségesévé az
önkormányzatnak a Jobb Otthon Alapítvány. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon
sikeres együttműködés volt, és nem csak gondolom, hanem tények is bizonyítják
ezen együttműködésnek a sikerességét. Lépésről- lépésre sikerült kialakítanunk azt
a kistérségi szociális központot, amelyen keresztül az alapítvány ellátta a kistérség
egészében a szociális feladatok teljes spektrumát. Közös pályázatokat nyújtottunk
be, vagy a Jobb Otthon Alapítvány nyújtott be az önkormányzat támogatásával, tehát
nagyon komoly fizikai gyarapodás is jellemezte ezen időszakot. Ennek köszönhetően
sikerült elindítanunk az idősek otthonát is, és úgy gondolom, hogy 2012-ben, amikor
a Fórum étterem pályáztatása során döntöttünk úgy, hogy a Jobb Otthon
Alapítványnak adjuk meg a lehetőséget a közétkeztetésben való feladatellátásra is,
ismét egy komoly lehetőséget biztosított önkormányzatunk annak érdekében, hogy a
Sárvíz kistérségi és benne az abai szociális ellátó rendszer biztos pénzügyi alapokkal
rendelkezzen. A Fórum éttermet ingyenes használatra adtuk át az alapítványnak, és
ugyanez igaz az idősek otthona tekintetében is. Az önkormányzatunk 2009. óta csak
az egyszeri belépési díjak 60%-át kérte bérleti díjként. Tehát ez is egy olyan
megállapodás volt, amellyel egyértelműen azt szerettük volna elérni, hogy a
bevételek, amelyek a működtetéshez szükségesek, tehát az állami normatíva és a
bent lakóktól szedett térítési díjak az otthon fenntartására és az idősek ellátására
legyen fordítva. Ez az együttműködés nagyon hosszú ideig csak sikerekről szólt, és
úgy gondolom, hogy évről évre fejlődő rendszerről beszélhetünk. Az elmúlt években
azonban már észrevehető volt, hogy fárad a rendszer, a kistérségben is több
önkormányzat jelezte az elégedetlenségét, többen gondolkoztak a kiválásról.
Jómagam is azzal kell, hogy szembesüljek, hogy a tendencia az elmúlt években
valóban az volt, hogy jó szakemberek váltak meg az alapítványtól, és egyre inkább
annak a jelei tapasztalhatók, hogy szakemberhiány jellemzi a szociális
rendszerünket. Még az utóbbi hónapokban is bíztam abban, hogy a problémák
felvetésével, javaslatokkal lehet a rendszeren változtatni, sajnos azt tapasztalom,
hogy a problémák kezelése nem a megújulás irányába mutat. Sokszor támadásnak
ítéli meg az alapítvány, ha bármilyen javaslat vagy probléma felvetése érkezik. Ezt
semmiképpen sem tartom jónak. Ennél súlyosabb probléma, amely mellett az abai
képviselő-testület sem mehet el következmények nélkül, sajnos kiderült, hogy a
Csókakői Idősek Otthona üzemeltetése kapcsán polgármester úr tájékoztatása
szerint több 10 milliós nagyságrendű tartozása keletkezett a Jobb Otthon
Alapítványnak. Az alapítvány Isztimér önkormányzatával perben áll, a Móri kistérség
önkormányzatai 2011-ben felmondták a szociális ellátásra vonatkozó szerződést, és
ahogy jeleztem itt a Sárvíz kistérségben is van már olyan önkormányzat, amely
felmondta az alapítvánnyal való együttműködést. A testületi ülés előtt több
polgármestertársamat is felhívtam. Csősz, Sárosd és Seregélyes polgármestere is
jelezte, hogy problémák vannak, és mindenképpen változásokat szeretnének. A
Fórum étterem átadás-átvétele kapcsán számunkra is olyan megdöbbentő eset
történt, amely úgy gondolom, hogy lépésekre kell, hogy ösztönözzön bennünket is.
Jegyző úr és a hivatal részéről több munkatárs a héten előzetes felmérést végzett a
Fórum étteremben, annak érdekében, hogy az átadás-átvétel zökkenőmentes
legyen, ill. meggyőződjünk arról, hogy milyen eszközöket kell pótolni annak
érdekében, hogy hétfőn tudjuk fogadni a gyermekeket. Amikor kérték az étlapokhoz
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tartozó kalkulációkat, tápanyagszámításokat és egyéb olyan kötelező mellékleteket,
amelyeknek a meglétét jogszabályok írják elő, azt a választ kapták, hogy ezek a
Fórum étteremben nem találhatók meg, Bodajkon, a központban vannak ezek az
iratok. Sajnos ezek többségéhez a mai napig nem jutottunk hozzá, ehelyett elindult
egyfajta levelezés. Én ebben nem kívánok partner lenni, a terület érzékenysége miatt
ez nem is engedhető meg, itt idős emberekről és gyermekekről van szó. Azt is hozzá
kell tennem, hogy vannak felénk is elmaradásai az Alapítványnak, és mivel
Csókakőn is vannak közüzemi tartozások ezért a tisztánlátás végett nekünk is be kell
kérni minden olyan szükséges adatot, amelyek alapján meg tudjuk hozni a
szükséges döntéseket. A kialakult helyzetre tekintettel, a következő határozati
javaslat elfogadását kérném a testülettől: Aba Város Önkormányzatának képviselőtestülete kezdeményezi a Jobb Otthon Alapítvány Kuratóriumánál az önkormányzat
és az alapítvány között érvényben lévő ellátási- és bérleti szerződések közös
megegyezéssel történő megszűntetését.
A képviselő testület felkéri az alapítványt, hogy az Abán végzett szolgáltatásokkal
kapcsolatban 5 napon belül küldje meg az alábbi kimutatásokat:
1. A 2013-as évi közétkeztetéshez kapcsolódó kalkulációk, kalória és
tápanyagérték számítások, nyersanyag kiszabati ívek, receptúrák teljes
körűen.
2. Az Abán végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartozások tételesen.
3. Az Abai Idősek Otthona bérleti szerződéséből eredő bérleti díj elmaradások
elszámolásához szükséges kimutatások.
4. A Biztos Kezdet Program keretében 2013-ban átadott támogatás
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló.
A képviselő-testület a teljes körű elszámolás alapját képező dokumentumok
megküldéséig az alapítvány felé történő kifizetéseket felfüggeszti. Felkéri Nagy
András Botond jegyzőt, hogy a teljes körű elszámoláshoz szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Ez a határozati javaslatom, és azért tartom fontosnak az elfogadását, mert, ha itt neki
állunk jogászkodni egymással, úgy gondolom, hogy ennek a vesztesei az ellátottak
lesznek. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, de úgy gondolom, hogy ezt az
alapítvány sem engedheti meg magának. Egy szociális alapítványról van szó, amely
az önkormányzatokkal arra szövetkezett, hogy a szociális ellátást megfelelő
minőségben, odafigyelve biztosítja. Ma még nem látjuk tisztán azt, hogy miért
problémás ma már egyre inkább az ellátás. Anyagi vagy egyéb gondok miatt, és
addig nem is tudunk dönteni, amíg nem látjuk tisztán, hogy mi vezethetett idáig.
Nagyon bízom abban, hogy az alapítvány kuratóriuma meg fogja azt érteni, hogy
nem csak Abáról van szó, hanem Fejér megye szinte valamennyi településéről, ahol
az alapítvány látja el ezeket a feladatokat. Közösen kell megtalálnunk a gyors és
mindenki számára tisztességes megoldásokat annak érdekében, hogy ez a szociális
ellátó rendszer ne dőljön össze, és az idősek minél kevesebbet érezzenek meg a
váltásból. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy mind a szociális étkeztetést igénybe
vevő idős emberek számára, mind pedig az idősek otthonában élők számára
egyértelműen nyilvánítsuk ki, hogy Aba képviselő-testülete meg fog tenni mindent
annak érdekében, hogy ez a rendszer problémamentesen működhessen tovább. Mi
tisztességes lezárását szeretnénk ennek az együttműködésnek. Az elért komoly
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eredmények is erre köteleznek minket, és én bízom abban, hogy az alapítvány
kuratóriuma is meg fogja érteni azt, ha egy rendszer már nem működőképes, akkor
közös felelősségünk, hogy működőképessé tegyük újra. Kérem képviselőtársaim
véleményét, észrevételeit.
Varga Istvánné képviselő, az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetője:
Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt vendégek! 2012-ben azt gondolom, hogy nagy
lehetőséget kapott az alapítvány azzal, hogy működtethette a Fórum éttermet. Én az
óvodában a gyerekek étkeztetéséért elhivatottan felelős voltam, vagyok. 1990-ben
részt vettem a diploma megújító intenzív továbbképzésen, ahol az általam írt
dolgozat címe az volt, hogy „Mit teszünk azért, hogy egészségesen éljenek a
gyerekek?”. Tudjuk, hogy az egészség nagyon fontos dolog, Pápai Ferenc írta, és
ennek a szakdolgozatnak a mottója is volt, hogy az egészség olyan drága
gyöngyszem, amely minden földi kincsek felett való. Én azt gondolom, hogy amit
tudunk adni a gyerekeknek, egészséget, jó szokásokat, mindennapos testnevelést,
tisztálkodást és egészséges étrendet. Én mindent elkövettem annak érdekében az
óvodában, hogy ezeket meg tudjuk adni a gyerekeknek. Bevonva a szülőket, olyan
programokat alakítottunk ki az elmúlt 20 év alatt, amelyek meghatározóak a gyerekek
számára. Azt gondolom a 2012-es év őszére visszatérve, hogy egy lehetőséget
adtunk egy olyan partnerünknek, amely már a szociális szférában bizonyított. Úgy
vélem, hogy ők ezzel a lehetőséggel nem jól éltek. Többször kerestem az alapítvány
vezetőjét, mert meggyőződésem, hogy nem úgy biztosították a gyerekek
étkeztetését, étrendjét, ahogy azt mi kértük és vártuk. Minden ízben, amikor
problémát vetettünk fel, amit mi jó indulattal kértünk, azt támadásnak vélte az
alapítvány. Azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, ez a másfél év, és hálás
köszönetem, hogy ezt minden területen észrevettük. Nagyon örvendetesnek tartom
ezt az új programot, és azt, hogy az alapítvánnyal oldjuk meg a felmerült
problémákat, számoltassuk el őket. Képesek vagyunk arra, hogy a programot
megvalósítsuk. Támogatom az új rendszer kialakítását és a megfelelő
szakembergárda felvételét.
Fábián Judit, az Aba Sámuel Tagiskola igazgatója:
Több változás történt a másfél év alatt. Szerintem mindannyian emlékszünk arra,
amikor menzán voltunk, iskolás korunkban. Állunk sorba a kis tálcánkkal az
ebédlőben, és ülünk le az asztalhoz. Zaj van, olyan, mint hogyha éppen egy gyárból
engedtek volna minket ki. Örömmel vettem azt néhány hónappal ezelőtt, amikor egy
változás indult el a Fórum étteremben, és végre megkérdeztek minket is, és leültek
velünk, hogy miben változtassunk. Ezáltal volt egy olyan hónap, amikor több változás
is történt a Fórum étteremben való étkezés során. Az volt a legjobb dolog, hogy nem
csupán az étkezésre figyeltek oda, hanem arra is, hogy az embereknek, a
gyerekeknek, az odaérkező pedagógusoknak milyen érzés bemenni az étterembe.
Abban a néhány hétben vártak és jó szóval is fogadtak minket. A pedagógusokat is
megkérdezték, hogy milyen volt a napunk, a gyerekeket is megkérdezték, tehát
teljesen más volt leülni az ebédlőben. Az is jó volt, hogy nem az ételkiosztó mellett
egy kis táblán láthattuk egy papír fecnin az étrendet, hanem, amikor a gyerekek már
sorban álltak az ajtó előtt, már ott láthatták izgatottan, hogy aznap milyen étel fog
rájuk várni. Újdonság volt számukra az, hogy nem csupán vizet kapnak, hanem a
vízben citrom is van, ill. az is fontos volt, hogy változattak az ebédnek a minőségén.
Egy kérdőív kitöltésére is sor került, ebből idéznék néhány érdekes adatot. 218
kérdőívet kaptunk vissza, amelyeket az iskolai menzán étkező gyermekek szüleinek
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küldtünk ki. Ebből kiderült, hogy sajnos 31%-a a gyerekeknek nem étkezik naponta
közösen a családjával. Nagyon fontos az, hogy amikor átmegy délben az ebédlőbe,
akkor egy közösségbe kerül, a társaival együtt leül, és milyen körülmények között
fogyasztja el az ebédet. Sajnos csupán 68%-a gyerekeknek jön el úgy az iskolába,
hogy megreggelizik. Tehát nekünk is figyelmet kell majd fordítanunk erre. Nagyon
sok olyan gyerek van, aki úgy érkezik az iskolába, hogy beáll a büfébe, tehát nekünk
is át kell gondolni, hogy milyen ételekkel várjuk a gyerekeket, mert történt itt is sok
változás. Azt azért nem gondoltuk, és ezért is jó volt ez a kérdőív, hogy úgy jönnek el
hozzánk a gyerekek, hogy még nem étkeztek. A különböző élelmiszertípusok közül
sajnos nagyon sok gyerek nem jut mindennap gyümölcshöz, húsfélékhez és
zöldséghez. A diákok 68%-a eszik minden nap zöldségfélét, és húsféléket,
gyümölcsöket csupán 55%. Az egészséges életmód elterjedéséhez viszont az is
fontos, hogy az édességeket is megválogassuk. Sajnos a diákok 55%-a kap otthon
naponta édességet, ez derül ki a felmérésből. Az ebéd minőségével kapcsolatban
hozzám is érkezett több észrevétel a szülőktől, én ezt a Jobb Otthon Alapítvány
vezetőjével többször megbeszéltem. A szülők 53%-a nyilatkozott úgy hogy megfelelő
az ebéd, de sajnos csak 9% olyan szülő volt, aki azt jelölte be, hogy a gyermekének
nagyon ízlik az ebéd. Az ebéd mennyiségét nagyon sokszor kevesellték a gyerekek,
többször is érkezett erről jelzés. 49% gondolta úgy, hogy keveset kap a gyermeke.
Az éttermi toplistát is összeállítottuk. A gyerekeknél a spagetti vezet, utána
következik a húsleves, a sült hús, és számomra furcsa volt, hogy negyedik helyen a
tejberizs áll ebédként. A toplista további részében áll a gyros, a rántott hús és a
gyümölcsleves, és több olyan étel volt, amelyre csak egy szavazat érkezett. A
leginkább nem szeretett ételek listáját a tökfőzelék vezeti, amelyet a
brokkolikrémleves és a sóska követ, a gyerekek által nem kedvelt ételek többsége
sajnos a leves és a főzelék, amelyek mind nagyon fontosak az egészséges
táplálkozás szempontjából. A szülők által leadott javaslatok közül sokan jelezték,
hogy a befizetett ebédpénzért, -mert többen is fizetnek az étkezésért- jobb minőségű
ételeket várnának el. Igény volt arra is, hogy tartalmasabbak legyen az ételek,
többen jelezték, hogy nem elégedettek az evőeszközök tisztaságával, ill. hogy kevés
gyümölcsöt kapnak a gyerekek, valamint arra is, hogy több legyen a repeta. Többen
jelezték, hogy ők is szeretnének tájékoztatást kapni a heti menüről azért, hogy otthon
milyen tápanyagokból készítsenek ételeket. Még annyit szeretnék mondani, hogy
folyamatban van Abán egy pályázat megvalósítása, amelynek a keretében három
egészségnapot tudunk tartani. Azt gondolom, hogy az egyik egészségnapot
kóstolással egybekötve tartjuk meg a szülők számára és az új étrend típust is
bemutatnánk, így ők is tájékoztatást kapnának arról és nem csak szóban, hogy mi ez
az új program.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az Aba Város Önkormányzatának álláshelyeinek növeléséről szóló, az Utolsó
morzsáig közétkeztetési program bevezetéséhez és a Fórum étterem átvételéhez
kapcsolódó határozati javaslattal az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem
emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő
határozatot hozta:
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3/2014. (I. 17.) számú
Határozat
Aba Város Képviselő-testülete egyetért az „Utolsó morzsáig” közétkeztetési
program kidolgozásával és bevezetésével az előterjesztésben szereplő
ütemtervnek megfelelően.
A Képviselő-testület:
 Aba Város Önkormányzatánál hozzájárul 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács,
4 fő konyhai kisegítő, összesen 6 új közalkalmazotti álláshely
létrehozásához és betöltéséhez.
 a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtárnál hozzájárul 1 fő
(4 órás) közétkeztetési koordinátor közalkalmazotti álláshely létrehozásához
és betöltéséhez.
 az álláshelyek személyi kiadásának költségeit a 2014. évi költségvetésébe
betervezi.
A Képviselő-testület megbízza Kossa Lajos polgármestert és Nagy András
Botond jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: Kossa Lajos polgármester, Nagy András Botond jegyző
Határidő: azonnal, legkésőbb 2014. január 20.

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Jobb Otthon Alapítvány és az önkormányzat között érvényben levő ellátási és
bérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszűntetéséről szóló határozati
javaslattal az általam ismertetetteknek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
4/2014. (I. 17.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Jobb
Otthon Alapítvány Kuratóriumánál az önkormányzat és az alapítvány között
érvényben lévő ellátási és bérleti szerződések közös megegyezéssel történő
megszüntetését.
A Képviselő-testület felkéri az Alapítványt, hogy az Abán végzett
szolgáltatásokkal kapcsolatban 5 napon belül küldje meg az alábbi
kimutatásokat:
1. A 2013. évi közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó kalkulációk,
kalória- és tápanyagérték számítások, nyersanyag-kiszabati ívek,
receptúrák teljes körűen.
2. Az Abán végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartozások tételesen.
3. Az Abai Idősek Otthona bérleti szerződéséből eredő bérleti díj
elmaradások elszámolásához szükséges kimutatások.
4. A Biztos Kezdet Program keretében 2013-ban átadott támogatás
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló.
A Képviselő-testület a teljes körű elszámolás alapját képező dokumentumok
megküldéséig az Alapítvány felé történő kifizetéseket felfüggeszti.
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A Képviselő-testület felkéri Nagy András Botond jegyzőt, hogy a teljes körű
elszámoláshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nagy András Botond jegyző
Határidő: azonnal

Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ezen nagyon fontos napirend kapcsán eljött a
testületi ülésre.

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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