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Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. március 25. napján 16:30-kor
megtartott nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, kedves
vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Egy képviselőtársunk,
Dr. Pőcze Ferenc hiányzik. A napirendi pontokra a kiadott meghívónak megfelelően
kívánok javaslatot tenni.
1. A Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásához szükséges
döntések meghozatala
2. Az Abai Idősek Otthona működtetésének átvételéhez kapcsolódó döntések
meghozatala
3. Az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetői álláshelyére érkezett pályázat
elbírálása
4. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

A Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásához szükséges
döntések meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm körünkben Pozsik Kornélnét, akit gondolom, hogy sokan
ismernek, anno még Sánta Magdolnaként dolgozott az abai szociális ellátás területén a
Jobb Otthon Alapítvány alkalmazásában. Pozsik Kornélné az első két napirendi pont
kapcsán segíti az önkormányzat és a képviselő-testület munkáját, és döntéseink
eredményeképpen szeretnénk azt is, ha a továbbiakban is tevékenyen segítené mind a
társulás, mind az idősek otthona működését, mind pedig az egyéb szociális feladatok
ellátását. A képviselő-testület egy korábbi ülésén döntött arról, hogy saját fenntartásban
kívánja a szociális feladatokat ellátni a jövőben. A finanszírozási feltételek és az ellátás
biztonsága érdekében, a szomszéd települések polgármestereivel, önkormányzataival
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egyeztetve szeretnénk kérni azt, hogy a szociális feladatokat a továbbiakban társulás
formájában lássuk el. Tájékoztattam már képviselőtársaimat, hogy formálódik egy
együttműködés Aba, Seregélyes, Tác, Csősz és Sárosd között. Előzetes egyeztetések
alapján kezdeményeztük a Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozását. A
kiadott előterjesztésből kitűnik, hogy az együttműködés négy település, Tác, Csősz,
Seregélyes és Aba önkormányzata között fog létrejönni. Sárosd képviselő-testülete
tárgyalta a kezdeményezést, és a sárosdi képviselők úgy döntöttek, hogy több lehetőség
megvizsgálását kérik polgármester úrtól, tehát kérték, hogy több alternatívát tegyen le
az asztalra, mielőtt a végső döntést meghoznák. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben
természetesen dönthet úgy Sárosd önkormányzata is, hogy ehhez a társuláshoz
csatlakozik, de a mi lépéseinket nem befolyásolja mostantól a sárosdi képviselő-testület
döntése, mivel nekünk a mai napon döntenünk kell a Sárvíz Szociális
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásáról, illetve az ehhez kapcsolódó
további lépésekről. Ennek azért van nagyon fontos jelentősége, mivel a Jobb Otthon
Alapítvánnyal fennálló megállapodásunkban három hónapos felmondási idő szerepel, és
július 1-jével szeretnénk a társulást megalakítani. Ennek is nagyon egyszerű indoka van,
ugyanis július 1-jétől tudjuk a normatívák utalásának a módját megváltoztatni, tehát az
Államkincstár július 1-jétől tudja közvetlenül a társulásnak utalni a normatívákat. Ez a
legkorábbi időpont, amennyiben a mai ülésen meghozzuk a döntést, akkor át tudjuk
venni ezeket a feladatokat. Seregélyes képviselő-testülete a tegnapi ülésén jóváhagyta a
határozatokat, Csősz képviselő-testülete holnap fogja tárgyalni, Tác pedig a csütörtöki
napon. Nagyon bízunk abban, hogy a négy testület egyetértésével létre tudjuk hozni a
társulást. A társulási megállapodásban minden fontos tény szerepel. A társulást a négy
önkormányzat fogja alkotni, a társulási tanácsot pedig a négy önkormányzat
polgármestere, akik maguk közül elnököt és elnök-helyettest fognak választani. A jövő
szempontjából fontos, hogy a társulási tanács létre fogja hozni a Sárvíz Szociális
Szolgáltató Központot, amely a társulás által fenntartott intézményként fogja ellátni a
szociális alapfeladatokat. Ennek azért van jelentősége, mert így nyílik meg az érintett
önkormányzatok előtt az a lehetőség, hogy az alapnormatíván felül további plusz
normatívát tudjunk igénybe venni. Ennek a nagyságrendje a jelenlegi normatívának
közel 1/3-a, tehát nem kevés pénzről beszélünk. Pozsik Kornélné elkészítette azokat a
számításokat, amelyek alapján a testületek a döntést meg tudják hozni. Biztonsággal
mondhatjuk, hogy ez a finanszírozás a szociális szféra biztonságos működtetéséhez
elegendő, tehát nem szükséges az önkormányzatok részéről további források bevonása.
Ezzel kalkulálva szeretnénk július 1-jétől elindítani a szociális feladatok társulási
formában történő ellátását. Ehhez egyrészt a képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia a
megállapodást az előterjesztésnek megfelelően, továbbá képviselőtársaim megkapták
azon döntések előterjesztését is, amelyeket már a társulási tanács fog meghozni.
Egyrészt a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratára vonatkozó
előterjesztést, másrészt a Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztására
vonatkozó pályázati kiírást, harmadrészt a Jobb Otthon Alapítvánnyal érvényben levő
szerződésünk felmondására vonatkozó határozati javaslatot. Ezen döntések
meghozatalát kérem az abai képviselő-testülettől is annak érdekében, hogy az
intézményfenntartó társulást július 1-jei hatállyal, valamint a Sárvíz Szociális Szolgáltató
Központot szintén július 1-jei hatállyal fel tudjuk állítani, és meg tudják kezdeni a
működésüket.

2

Varga Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület, kedves vendégek! A Szociális Bizottság megtárgyalta a Sárvíz
Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását. Tájékoztatót kaptunk
Pozsik Kornélnétől, akit örömmel üdvözlünk, mint régi szakembert, kapcsolatunk régre
nyúlik vissza, és nagyon jó szakembernek ismertük meg. Tájékozatott bennünket, sok
kérdés felmerült, megválaszolta őket, így a Szociális Bizottság maximálisan támogatja az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Megkérem Pozsik Kornélnét, hogy a bizottsági ülésen feltett kérdések tükrében legyen
szíves részletes tájékoztatót adni a képviselő-testület számára arról, hogy hogyan
képzeljük a váltást, ill. mi várható a szociális ellátás területén, ha az elképzeléseink
szerint alakul minden július 1-jétől.
Pozsik Kornélné:
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! A legeslegfontosabb szempont a személyi
és a szakmai feltételeknek a biztosítása ezen a területen. Évekig nagyon nagy
hiányosságnak tartottuk, és ez a rendszer alulfinanszírozásából adódik, hogy nagyon
kevés szakember dolgozik a rendszerben. Az által, ha ez a társulás létre tud jönni, ahogy
polgármester úr is említette, rendelkezésünkre fog állni plusz normatíva, amellyel a
működtetést gazdaságossá tudjuk tenni, ezáltal a tervek szerint a családsegítés és a
gyermekjólét területén a szakemberlétszám úgy alakulna, hogy 1 főállású
gyermekvédelmi munkatárs, 1 félállású gyermekvédelmi munkatárs, a családsegítés
területén 1 főállású munkatárs látná el a feladatokat, amelyre azt gondoljuk, hogy
rettentő nagy szükség és igény is van. Az alapszolgáltatásokat illetően az étkezés, házi
segítségnyújtás vonatkozásában a tervek szerint 2 fő szociális gondozót kívánunk
bevonni a feladatellátásba. A jelenlegi jogszabályi feltételekkel egy gondozónő
megállapodások alapján 9 főt láthat el, a gyakorlat azt mutatja, hogy 5-6 fővel képes a
gondozónő egy nap alatt érdemben foglalkozni. A tervezett költségvetésben is ezek a
számok szerepelnek, nem szerettünk volna többet tervezni, mint ami a gyakorlatban
kivitelezhető. Az étkeztetést feltétlenül meg kell erősíteni. Nagyon jó döntés volt, hogy a
Fórum étterem üzemeltetését az önkormányzat saját kézbe vette, és ha a szociális ellátás
is innen lesz megoldva, nagyon sok szociális étkezőt lehet behozni a rendszerbe. Jelen
pillanatban az étkeztetés megoldása vidékről történik, ezt nagyon sokan sérelmezik, és
szerintem nagyon sok ellátott behozható lesz a rendszerbe az által, ha a Fórum
étteremből kapják az ebédet. El kell mondani és a számok tükrében is látszik, hogy a
nappali ellátás rettentően alulfinanszírozott szolgáltatás. Ennek a normatívája rendkívül
alacsony. A működőképességhez napi szinten 15-20 ember kellene, aki igénybe veszi az
ellátást. Jelen pillanatban Abán nincs kialakítva napközi otthon, az önkormányzat
számára viszont kötelező feladat. Terveink szerint Seregélyesen oldanánk meg átmeneti
ideig a nappali ellátást, hogy mielőbb a működési engedélyezés megtörténhessen, és
gazdaságosan tudjon működni a rendszer. Hosszútávon nyílván az a cél, hogy helyi
szinten is legyen nappali ellátás, de egyenlőre ezt így tudjuk gazdaságosan megoldani.
Ahhoz, hogy a rendszer még inkább biztonságos és kiszámítható legyen, a demensek
nappali ellátásával is szeretnénk foglalkozni. A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy
egyre több demens van a rendszerben, akiknek a felügyelete nagyon nagy terhet ró a
családtagokra, és nagyon nagy segítség lenne, ha egy ilyen specializált napközi
létrejönne. Ilyen nincs a térségben, sőt én úgy tudom, hogy még a fehérvári térségben
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sincs, tehát egy új szolgáltatás lenne. Nyilván ez nem túl sok ellátottat jelentene, viszont
ennek a finanszírozása többszöröse az idősek nappali ellátásának.
Kossa Lajos polgármester:
Kinek van kérdése, észrevétele?
Dr. Pataky László háziorvos:
A nappali ellátás 70-80-90 évet betöltött embereket érint, akiket, ha jól tudom naponta
Kálozra visznek most, mivel ott van napközi. Seregélyes nincs közel. Azért abban kéne
gondolkodni, hogy Tác és Seregélyes között mégis csak mi vagyunk félúton. Tehát én
nem biztos, hogy örülnék, ha a 70-80-90 éves embereket télen, nyáron, hóban, sárban
ekkora távolságra utaztatjuk. Kérdezem, nem volna-e lehetőség arra, hogy helyben
kialakítsuk a nappali ellátáshoz szükséges feltételeket.
Kossa Lajos polgármester:
Korrigálnám az elhangzottakat. Az, hogy Seregélyesen látja el a társulás ezt a kötelező
feladatot, azt jelenti, hogy Seregélyesen jelenleg megvannak ennek a feltételei. Tehát
ahhoz, hogy a működési engedélyt a társulás megkapja a feladat ellátására, így tudunk
eleget tenni a feltételeknek. Teljes mértékben egyetértek a doktor úrral, hogy nekünk
azon kell dolgozni, hogy aki igényli az idősek napközbeni ellátását, azt helyben lássuk el.
Én sem értek azzal egyet, hogy ezeket az idős embereket utaztassuk. Meg fogjuk keresni
annak a lehetőségét, hogy ezeknek az embereknek ne kelljen elhagynia Abát, ha
napközben együtt szeretnének lenni és bizonyos ellátást igényelnek. Mi mindenképpen
erre törekszünk.
Dr. Pataky László háziorvos:
Az otthon erre nem volna alkalmas?
Pozsik Kornélné:
Tökéletesen alkalmas, viszont azt tudni kell, hogy annak az intézménynek a kapacitása
50 fő ellátására, befogadására van tervezve. Jelen pillanatban 48 fő ellátására van
működési engedély, és ki is van használva minden férőhely. Korábban a nappali ellátás
ennek keretében volt ellátva, tehát az idős otthonba jártak be a napközisek hosszú időn
keresztül, ami nagyon jó megoldás volt, és célszerű lenne hosszú távon is ebben
gondolkodni. Egy alternatívának ez nagyon jó megoldás lehet, de jelen pillanatban nincs
szabad hely arra, hogy kialakítsuk az intézményen belül. Sajnos a tárgyi feltételek
kőkemények, pihenő szobát kell biztosítani, külön foglalkoztató helyiséget és külön
étkezési lehetőséget. Ezeknek a feltételeknek meg kell felelni. Ha van más épület, ami
erre alkalmas, akkor nyilván az is egy megoldás, de jelen pillanatban, hogy mielőbb
működési engedélyt tudjunk kapni, ez a leggyorsabban járható út.
Dr. Pataky László háziorvos:
Az a hír járja, hogy a Jobb Otthon Alapítvány szándékozik megvenni a Zöld házat. A Zöld
ház nem lett volna erre alkalmas? Miért hagyjuk, hogy a Jobb Otthon Alapítvány vegye
meg?
Kossa Lajos polgármester:
Nagyon képlékeny a kapcsolat a Jobb Otthon Alapítvány és a közösség között. Szavakban
természetesen mindenki a közös megegyezésre törekszik, de a háttérben nem ennyire
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harmonikus az együttműködés. Mi megpróbáljuk július 1-jével úgy átvenni a feladatokat,
hogy ebből lehetőleg az érintett ellátottak csak annyit érezzenek meg, hogy az
eddigieknél jobb lesz az ellátás, és ennél is fontosabb, hogy zökkenőmentes legyen ez az
átállás. Teljes mértékben egyetértek azzal, amiről ön beszélt, mi mindent meg fogunk
tenni annak érdekében, hogy az abai időseket sehova ne kelljen utaztatni annak
érdekében, hogy napközben össze tudjanak jönni. Abán, mivel 3000 fő feletti
településről van szó, kötelező ennek a feladatnak az ellátása, tehát mindenképpen
lépnünk kell annak érdekében, hogy ez helyben történjen meg. Mi most
kényszerhelyzetben vagyunk, és nem akarok vissza mutogatni, de az idősek otthonában
kellett volna a Jobb Otthon Alapítvány és a köztünk létrejött megállapodás alapján az
idősek napközbeni ellátását biztosítani. Viszont olyan átalakítások történtek, amelyek
ezt most nem teszik lehetővé, ugyanis nem tudunk pihenőszobát biztosítani. Nekem
jelenleg nincs rálátásom polgármesterként arra, hogy hogyan működik az intézmény az
épületen belül, milyen lehetőségeink lesznek, de ha átvesszük, mindenképpen
szorgalmazni fogom azt, hogy ha felszabaduló helyek lesznek, alakítsuk ki a
pihenőszobát az idősek otthonában, hogy ne kelljen utazni az időseknek. Tehát még
egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy nem tervezzük Seregélyesre vinni az abai idős
embereket. Arról van szó, hogy a társulás számára Seregélyesen vannak meg jelenleg a
feltételei annak, hogy a kötelező feladat ellátásához szükséges működési engedélyt
megkapja. Vizsgálni fogjuk július 1-jéig annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk Abán
ellátni azokat az idős embereket, akik ezt igénylik.
Dr. Pataky László háziorvos:
Ha helyben lenne az ellátás, valószínűleg több igény volna. Nem ismerem az otthon
kihasználtságát, nem vagyok benne biztos, hogy 100 %-os.
Kossa Lajos polgármester:
A következő hónapokban megpróbálunk tisztábban látni, sajnos eddig nem kaptunk
pontos adatokat erről. Tényleg elvi síkon maradjunk most annyiban, hogy a Jobb Otthon
Alapítványnak kötelessége július 1-jéig ellátni ezt a feladatot, mi pedig július 1-jétől
teljes felelősséggel szeretnénk átszervezni a feladatellátással járó kötelezettségeket.
Örülök, hogy a doktor úr elmondta a felvetéseit is, várjuk a javaslatait ezen ügyekben.
Más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki a Sárvíz Szociális Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról szóló 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:
32/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „SÁRVÍZ Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás megkötésére” vonatkozó
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Aba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól„ szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. - Mötv.- 87.§-ában biztosított
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jogával élve a „szociális ellátásról és szociális igazgatásról” szóló 1993. évi III. tv.
57. § (1) bekezdés a, c), d), e), j) pontjaiban és 60. §, 62. §, 63.§ és 65/F. §-aiban
nevesített kötelező alapszolgáltatási feladatok – étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, nappali ellátás a „gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja, 39. § - 40. §a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatok közös ellátására Csősz Község
Önkormányzata Képviselő-testületével, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületével és Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületével
határozatlan időtartamra Társulási Megállapodást köt.
1.
2.
3.
4.
5.

A Társulás az Mötv. 88.§-95.§-ai szerint működő jogi személyiségű Társulás.
A Társulás neve: SÁRVÍZ Szociális Intézményfenntartó Társulás
A Társulás székhelye: 8127 Aba, Rákóczi u. 12. sz.
A Társulás kijelölt székhelyönkormányzata:
Aba Város Önkormányzata
8127 Aba, Rákóczi u. 12 sz.
A Társulás keretében a közös feladatellátás kezdő időpontja: 2014. július 1.
napja.

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Társulási
Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja s felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
II.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága részére a Társulási Megállapodást küldje meg s kérje a
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követő 8 nap

Kossa Lajos polgármester:
Aki a szociális alap és gyermekjóléti feladatok ellátásának átadására vonatkozó ellátási
szerződés megszüntetésére vonatkozó 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:
33/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális alap és
gyermekjóléti feladatok ellátásának átadására vonatkozó ellátási szerződés
megszüntetésére vonatkozó előterjesztést melynek alapján az alábbi döntéseket
hozza:
1.

A Képviselő-testület az Abán, 2013. július 1-napján a Jobb Otthon Szociális és
Egészségügyi Alapítvánnyal – továbbiakban: Szolgáltató - Ellátási Szerződést
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kötött 2013. július 1-i hatállyal határozatlan időtartamra a szociális
alapellátási feladatok – étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
nappali ellátása - és gyermekjóléti szolgáltatási feladok ellátására, továbbá a
közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat
feladatok ellátására vonatkozóan.
2.

A Képviselő-testület a szociális alapellátási feladatok közül az étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása feladatokat és
gyermekjóléti szolgáltatási feladok ellátását 2014. július 1-jei hatállyal Csősz
Község Önkormányzata Képviselő-testületével, Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületével és Tác Község Önkormányzata
Képviselő-testületével kötött Társulási Megállapodás alapján a SÁRVÍZ
Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében a Társulás által fenntartott
Intézmény útján kívánja ellátni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013.
július 1. napjától már állami feladat, a közösségi ellátás és a támogató
szolgálat feladatok tekintetében az Önkormányzat közigazgatási
területére vonatkozóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által
vezetett szolgáltató nyilvántartás – továbbiakban: Szolgáltatói Nyilvántartás alapján ilyen típusú szolgáltatást nem nyújt.
A Képviselő-testület fentiekre tekintettel az Ellátási Szerződés 5. pontja
alapján az Ellátási Szerződést 2014. április 1-jei kezdő hatállyal - 3 hónap
felmondási idő figyelembevételével - 2014. június 30-napjára felmondja.
Amennyiben a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátási Alapítvány az
Ellátási Szerződés megszüntetését közös megegyezés jogcímén kéri, úgy a
Képviselő-testület az Alapítvánnyal – 2014. március 31-napjáig megkötött
megállapodás esetén - közös megegyezés jogcímén szünteti meg 2014. június
30-napjával az Ellátási Szerződést.

3.

A Képviselő-testület kezdeményezi a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi
Alapítványnál a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézménye
szolgáltatásaival kapcsolatosan a Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett
adatok adatmódosítását, valamint az illetékes Szociális és Gyámhivatal felé
történő bejelentési kötelezettségének teljesítését, tekintettel arra, hogy a 2.
pontban foglaltak alapján Aba Város Önkormányzata vonatkozásában az 1.
pont szerinti
szociális alapellátási feladatok
– étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása - és gyermekjóléti
szolgáltatási feladatellátás az önkormányzat területére ezen időponttól már
nem terjed ki, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást pedig
ezen időpontot követően már az Alapítvány nem az önkormányzattal kötött
Ellátási Szerződés útján végzi.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az Abai Polgármesteri
Hivatal jegyzője közreműködésével – a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi
Alapítványt a döntéséről a határozat kivonat megküldésével értesítse.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
döntést követő 3 munkanap
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Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ alapító okirata tervezete előzetes
véleményezéséről szóló határozati javaslattal 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:
34/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a SÁRVÍZ Szociális
Szolgáltató Központ Alapító Okirata tervezete előzetes véleményezésére vonatkozó
előterjesztést.
A Képviselő-testület a SÁRVÍZ Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata
tervezetében foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat a SÁRVÍZ Szociális
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
Megállapodásában
foglaltakkal
összhangban állónak tartja.
A Képviselő-testület felkéri a Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás
törzskönyvi bejegyzését követően az Alapító Okirat elfogadása érdekében tartson
ülést, annak elfogadását követően az Intézmény Alapító Okirata törzskönyvi
bejegyzése s a működési engedélye megkérése érdekében intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
A Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 5 munkanap

Kossa Lajos polgármester:
Aki a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztására vonatkozó
pályázati felhívás véleményezéséről szóló 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:
35/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a SÁRVÍZ Szociális
Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztására vonatkozó pályázati
felhívásának véleményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1.

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SÁRVÍZ Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa SÁRVÍZ Szociális Szolgáltató
Központ magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívásában
foglaltakat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
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2.

Aba Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a SÁRVÍZ Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás törzskönyvi
bejegyzését követő első társulási tanácsi ülésén a pályázati felhívást tárgyalja
meg, s annak elfogadását követően annak közzétételéről intézkedjen.

Felelős:
Határidő:

2.

Kossa Lajos polgármester
A Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 5 munkanap

Az Abai Idősek Otthona működtetésének átvételéhez kapcsolódó döntések
meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim kézhez kapták az Abai Idősek Otthona szakmai programját, ill. ahogy
jeleztem a szakmai program mellékletét képező szervezeti és működési szabályzat,
házirend és ellátási megállapodás a jegyzői irodában megtekinthető volt. Ezt kellene
jóváhagynunk, illetve ez előtt a Jobb Otthon Alapítvánnyal kötött bérleti és ellátási
szerződés felbontására vonatkozó előterjesztést, amelyről nagyon röviden a
következőket szeretném elmondani. A képviselő-testület január 17-ei ülésén döntött
arról, hogy kezdeményezi a Jobb Otthon Alapítvánnyal megkötött, érvényben levő
ellátási és bérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését. Továbbá
kérte a képviselő-testület az alapítványt, hogy különböző adatokat küldjön meg írásban
a képviselő-testület számára. Jegyző úr január 20-án kelt levelében ezen testületi
határozatról tájékoztatta az alapítványt. Az idősek otthonával és a szociális feladatok
ellátásával kapcsolatban kértük az alapítvány kuratóriumát, hogy az Abán végzett
szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartozásokról tételes kimutatást küldjenek, illetve az Abai
Idősek Otthona bérleti szerződéséből eredő bérleti díj elmaradások elszámolásához
szükséges kimutatásokat is kértük többek között. Az alapítvány sajnos nem küldött
teljes körű és tételes elszámolást az általunk kérteknek megfelelően. A köztünk
érvényben lévő, 2003.06.30.-án kelt ellátási szerződés ide vonatkozó pontja alapján 6
hónapos felmondási idővel lehet felmondani az ellátási szerződést, rendes felmondással.
Természetesen amennyiben bármely fél nem tartja be a szerződés valamelyik pontját,
akkor azonnali felmondással felbontható a szerződés. Ehhez kapcsolódóan van egy
bérleti szerződésünk is az idősek otthonára vonatkozóan az alapítvánnyal. Ez a bérleti
szerződés, amely 2003.08.04-én köttetett, 3 hónapos felmondási idővel és indoklással
mondható föl. Az előterjesztésben szerepel, hogy annak idején az alapítvány 50 fő tartós
és 30 fő nappali elhelyezésére szolgáló intézmény működtetését vállalta ebben a bérleti
szerződésben. Nappali ellátásra nem alkalmas jelenleg az épület, amely tény most Aba
képviselő-testületét igen kényelmetlen és kellemetlen helyzetbe hozza, természetesen
majd gondolkodni kell a megoldáson, de jelenleg elmondható, hogy nappali ellátásra
nem alkalmas az épület. E tekintetben az alapítvány a bérleti szerződésben vállalt
kötelezettségeit nem teljesítette. Ezen kívül a bérleti szerződés 2009.01.16-án
módosításra került. Ebben úgy állapodtunk meg az alapítvánnyal, hogy az ingatlanba
beköltözők által befizetett egyszeri hozzájárulási díj 60%-át fizeti bérleti díjként és a
bérlő vállalta, hogy a beköltözőkről nyilvántartást vezet, amelyet minden hónap 5-éig az
önkormányzat részére megküld és ezzel egyidejűleg az egyszeri hozzájárulási díjak
összegét átutalja a bérbeadó bankszámlájára. Ez az adatszolgáltatás nem történt meg.
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Ezen kívül meglepetéssel értesültünk arról, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala módosította a Jobb Otthon Alapítvány működési engedélyét,
és ebből a működési engedélyből kikerült az idősek nappali elhelyezésére vonatkozó
engedély. Mi áll e mögött, nem tudjuk, mi az alapítványtól tájékoztatást nem kaptunk.
Ezen kívül, ami egészen biztos az az, hogy vannak közüzemi tartozásai az alapítványnak
az idősek otthonával kapcsolatban. Sajnos az alapítványtól erre vonatkozóan azt a
tételes kimutatást, amit kértünk, nem kaptuk meg. Más témában ma kaptam az
alapítvány kuratóriumi titkárától, Zsigmond Ágnestől levelet, amelyben utalást tesz arra,
hogy az E.ON felé van az áramszolgáltatás területén jelentős tételű elmaradásuk. Igaz,
hogy az ő állítása szerint az önkormányzat hibájából, mert annak idején az általunk az
épületre lekötött energia mennyiség költsége kigazdálkodhatatlan mértékű. Ennyit
tudok a mai levél alapján, tehát, hogy mennyi ez a tartozás, azt nem tudom. Azt tudjuk
még, hogy a Fejérvíz Zrt. felé is komoly tartozása van az alapítványnak, mivel kerestek
minket, mint tulajdonosokat, illetve információt kértek arról, hogy mikortól tervezi az
önkormányzat átvenni a működtetést. Ezen túlmenően az alapítványtól 2014.02.28-án
kaptunk levelet, amelyben 2014.08.31-ei határidővel felmondták az idősek otthona
feladat-ellátására vonatkozó szerződést, és a levél tanúsága szerint a kölcsönös
együttműködés jegyében törekszik az alapítvány a közös megegyezésre. A javaslatunk a
képviselő testület felé a fentiek tükrében az, és utalva az ellátási szerződés pontjára,
amely alapján az önkormányzat jogosult felmondani a szerződést, amennyiben az
alapítvány az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, ezért mi úgy
ítéljük meg, hogy ezen pont alapján nem kell a 6 hónap felmondási időt megvárni. Kérjük
a testületet, az intézmény biztonságos jövőbeni működése érdekében, hogy a lehető
legkorábbi időpontra, április 1. kezdő hatállyal, 3 hónap felmondási idő figyelembe
vételével a bérleti szerződést 2014.06.30. napjára mondja fel és ugyanezt tegye az
ellátási szerződés vonatkozásában is, kölcsönös együttműködésre törekedve. Szerepel a
határozati javaslatban az is, hogy amennyiben az alapítvány kéri a szerződések közös
megegyezéssel történő megszüntetését, akkor ehhez hozzájárul a képviselő-testület.
Lényeges, hogy a mai napon mindenképpen hozzuk meg a döntést a szerződések
felmondásáról, ill. tegyük meg a szükséges lépéseket a július 1-jei átvételhez. Ennek a
szakmai része az idősek otthona szakmai programja, jogi része pedig az a határozati
javaslat, amelynek a részleteiről tájékoztattam képviselőtársaimat.
Varga Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
Tisztelt képviselő-testület, tisztelt vendégek! A bizottsági ülésen megtárgyaltuk az
előterjesztést és azt elfogadásra javasoljuk.
Kossa Lajos polgármester:
Pozsik Kornélnét kérném meg, hogy az előkészítés eddigi folyamatairól illetve az átadás
átvétel folyamatáról, valamint a július 1-jén tervezett átvételt követő szakmai
elképzeléseinkről szóljon néhány szót.
Pozsik Kornélné:
Azt gondolom, hogy a szakmai program eléggé részletes. A szakmai program
mellékleteként készült el a szervezeti és működési szabályzat, amely a napi működést
szabályozza le. Ebben nagyon jól látható, hogy mi a tervezett szervezeti felépítés. Ez
alapján lenne egy fő intézményvezető, egy fő intézményvezető-helyettes, aki az
intézményvezető távollétében kézben tartaná a dolgokat. Ő egyben az egyik szociális
munkatárs is lenne. Ahhoz, hogy a jogszabályi feltételeknek tökéletesen megfeleljünk,
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egy fő mentálhigiénés munkatárs és 12 fő szociális munkatárs foglalkoztatása szükséges
és ezek közül 1 fő vezető gondozó vagy vezető ápoló kell, hogy legyen. Ezek a szakmai
feltételek. Ezen kívül még vannak más kritériumok is, amelyeknek meg kell felelni. A
kisegítő személyzetet illetően a szabályozás nem ennyire szigorú. Itt irányszámok
vannak csak meghatározva. A szakmai programból és az SZMSZ-ből kiderül, hogy melyek
a tervezett létszámok, amivel dolgozni szeretnénk. Tehát a szakmai személyzet mellett
szeretnénk bevonni egy fő intézményi adminisztrátort, aki a helyi térítési díjakkal,
pénzügyekkel, szerződés előkészítéssel kapcsolatos dolgokat kézben tartaná, továbbá 3
fős konyhai és 3 fős takarító személyzet kerül kialakításra. A szociális csoportot vezetné
az intézményvezető-helyettes, az egészségügyi csoport munkáját értelemszerűen a
vezető ápoló, és az egyéb területeken is egy fő koordinálná a napi munkát. Erre azt
gondolom, hogy feltétlen szükség van, hogy minden szakmai részlegnek, egységnek
meglegyen a vezetője és kézben tartsa napi szinten a feladatokat. A finanszírozás
kedvezőbb, mint ha az alapítvány látná el a feladatot. A demensek után járó normatíva
egy picivel magasabb, illetve az átlagos és emelt szintű férőhelyek között nem tesz
különbséget a költségvetési törvény, míg a civil szervezeteknél igen. Tehát azt gondolom,
hogy gazdaságosabb működést tudunk biztosítani mindenféle szempontból.
Kossa Lajos polgármester:
Annyit szeretnék ehhez hozzá tenni, hogy szeretnénk a Fórum éttermet is integrálni a
rendszerbe szakmai oldalról. Jól érzékelhető, hogy egy olyan komplex szociális
ellátórendszer fog kialakulni, amelynek lesz egy lába a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályán is. Bár nem egyszerű a feladatunk, mivel önmagában sem kis feladat az új
rendszert felállítani, de emellett a hétköznapokban sok problémával is meg kell küzdeni,
viszont ha megfelelő módon tudjuk ezeket a feladatokat átvenni, úgy hosszú távra meg
tudjuk teremteni egy új, minőségi abai szociális ellátórendszernek az alapjait ez év
szeptemberéig.
Pozsik Kornélné:
Szakmai szempontból mindent előkészítettünk teljes mértékben. A megállapodás
tervezetek, munkaköri leírások, házirend, kötelező szabályzatok, amelyek az induláshoz
és a működési engedélyezéshez szükségesek már elkészültek. A személyi feltételekben is
gondolkodtunk már, tehát arra is vannak tervek, hogy hogyan kívánjuk megoldani,
kikkel kívánunk a későbbiekben dolgozni. Létszámbővítést mindenféleképpen
tervezünk.
Dr. Pataky László háziorvos:
Azt kell mondjam, hogy két oldalról is jelentős izgalom van az otthonban. Egyrészt a
lakók, másrészt a dolgozók részéről. Én úgy látom, hogy itt bizonyos dolgok eldőltek.
Nem kérhetnék-e a dolgozók is, illetve a lakók is, hogy tájékozódhassanak a dolgok
állásáról, mert ez a bizonytalanság senkinek sem esik jól. Kérdezem, hogy a jelenlegi
dolgozók tovább foglalkoztatásra kerülnek-e, milyen jogviszonyuk lesz? Úgy gondolom,
hogy ők nagyon alultájékozottak, ne mondjam azt, hogy félnek, ne mondjam azt, hogy a
lakók is félnek, mert ők mindenről nem tudnak. Nem tudom, hogy kinek volna a feladata,
hogy ezt egy kicsit elsimítsuk, mert mindkét oldalon félelmek vannak.
Kossa Lajos polgármester:
Amíg nem volt döntés, addig nem tudtunk miről tájékoztatást adni, de természetesen az
ember bizonyos csatornákon keresztül igyekezett megnyugtató információkat közölni
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azzal, aki érdeklődött. Természetesen, ha ma a képviselő-testület meghozza a döntést, el
fogok menni az idősek otthonába és tájékoztatást fogok adni, annál is inkább, mert én
gondolom, hogy ezek a változások csak pozitívan érinthetik a lakókat. Mi az eddigieknél
jobb ellátást szeretnénk nyújtani az idősek otthonában, meghallgatva az ott lakók
igényeit, elképzeléseit, természetesen hozzászabva azokhoz az anyagi keretekhez,
amelyek a rendelkezésünkre fognak állni. Az álláshelyeket meg fogjuk hirdetni,
természetesen, akik jelenleg az otthonban dolgoznak, előnyt fognak élvezni, tehát én
nem gondolom, hogy az ott dolgozók többségének bármilyen okból félnie kellene.
Természetes szakmai oldalról lesz, aki nem ott fogja folytatatni a munkáját, ahol jelenleg
dolgozik, lehet, hogy más területen, de én úgy gondolom, hogy a dolgozók többsége
továbbra is ott fog dolgozni. Mi úgy ítéljük meg, hogy létszámbővítésre lesz szükség
ahhoz, hogy ez eddigieknél jobb legyen a szakmai feladatellátás, hangsúlyozni
szeretném, hogy nem minősíteni szeretném a jelenlegi ellátást, csak arról beszélek, hogy
megítélésem szerint meg kell erősíteni a szakmai gárdát annak érdekében, hogy az
otthon lakói teljes mértékben elégedettek legyenek. A térítési díjjal kapcsolatban
nincsenek tényleges információink, de úgy tudom, hogy viszonylag magasak a havi
térítési díjak, tehát attól nem kell tartani, hogy az önkormányzat belépésével ezek a díjak
tovább emelkednek, sőt szeretnénk majd megvizsgálni annak a lehetőségét, ha valóban
magasak ezek az összegek, hogy tudunk-e csökkenteni. Erre most ígéretet nem tudunk
tenni, csak akkor, ha megtörténik a teljes átvilágítása a működésnek. A lényeg az, hogy
igazából félnivalója nincs senkinek, sem a lakóknak, sem a dolgozóknak a váltás miatt.
Pontosan az vezérel bennünket, hogy azokat a bizonytalanságokat, amelyek jelenleg
jellemzik a működést, minél előbb megszüntessük.
Dr. Pataky László háziorvos:
Egy biztos, és azt kell mondanom, hogy ezzel mindenki egyet ért, biztos, hogy nem volt
szerencsés 50-60 km-ről üzemeltetni egy céget, emiatt akadozott a döntéshozatal, mivel
itt napi szinten lehetnek gondok, problémák. Látom, hogy mindenki nagyon izgul és
nagyon aggódik, de ugyanakkor mindenkiben van azért egy pozitív várakozás.
Pozsik Kornélné:
Jelentős változás lesz, hogy közalkalmazottként lesznek felvéve a kollégák, és
mindenféleképpen bővíteni szeretnénk a szakember létszámot. A térítési díjat évente két
alkalommal van lehetőség felülvizsgálni. Az a célunk, hogy minél előbb felülvizsgáljuk a
térítési díjakat, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha valós számokat látunk, és az
alapján tudunk kalkulálni.
Dr. Pataky László háziorvos:
Az eldőlt, hogy ön lesz a vezető?
Kossa Lajos polgármester:
Pályázni kell, de természetesen Pozsik Kornélné is fog pályázni, a döntés a képviselőtestület kompetenciája. Egyébként az ott lakók, és a dolgozók köréből is pozitív
visszajelzéseket kaptam, amikor megtudták, hogy Pozsik Kornélné készíti elő az ügyeket.
Bor József Dezső képviselő:
Azt hallottam, hogy éjszaka annak ellenére, hogy itt majdnem 48-50 személy van és elég
idősek, állítólag csak egy személy van ügyeletben, szolgálatban. Ez szabályos? Ezen
változtatni kell, ugyanis szerintem ez nagyon kevés.
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Pozsik Kornélné:
Ez valóban így van. Amíg ott dolgoztam, az utolsó időszakban valóban egy személy látta
el az éjszakai feladatokat, de ez teljesen szabályos. Sajnos nagyon sok szociális
intézmény erre kényszerül az alulfinanszírozás miatt, hogy így oldja meg ezt a helyzetet.
A tervünk az, hogy legalább két ember lássa el ezt a feladatot. Nem a szakmai munka
okoz nehézséget éjszaka, hanem az, hogy nem érzik magukat az idős emberek
biztonságban.
Dr. Pataky László háziorvos:
A fő gond, hogy nem biztos, hogy egészségügyi végzettségű volt az éjszakás, vagy
legalábbis nem vagyok róla meggyőződve. Nekem konkrétan gondot okozott az, hogy ha
napi kétszeri injekciózást rendeltem el egy betegnél, akkor az esti injekciót nekem
kellett beadni. Lehet, hogy van egészségügyi végzettsége, de hogy felhatalmazva nem
volt, az biztos.
Pozsik Kornélné:
Feltétlen fontosnak tartanánk azt, hogy ne csak egy szakképzett ápoló legyen a
rendszerben, mert korábban egyetlenegy ember volt, aki általános ápolói képesítéssel
rendelkezett, a többiek szociális gondozó, ápoló képesítéssel rendelkeztek és nyilván
emiatt nem látták el ezt a feladatot. Tehát fontos, hogy legyen még olyan szakember, aki
ezeket a feladatokat el tudja látni.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a Jobb Otthon Alapítvánnyal kötött bérleti és ellátási szerződések felbontására
vonatkozó írásos előterjesztést elfogadja, 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:
36/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jobb Otthon
Alapítvánnyal kötött Bérleti és Ellátási szerződés felbontására vonatkozó
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. (I. 17.) számú Határozatával
kezdeményezte a Jobb Otthon Alapítvány Kuratóriumánál az önkormányzat és az
alapítvány között érvényben lévő ellátási és bérleti szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetését. A Képviselő-testület nevében Aba Város
Jegyzője 2014. január 20-án kelt levelében felkérte az Alapítványt, hogy 5
munkanapon belül küldje meg alábbi kimutatásokat:
 Az Abán végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartozások tételesen.
 Az Abai Idősek Otthona bérleti szerződéséből eredő bérleti díj elmaradások
elszámolásához szükséges kimutatások.
Az Alapítvány a fenti megkeresésre a teljes körű elszámolás alapját képező
dokumentumokat a Képviselő-testület felé nem küldte meg.
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A 2003. június 30-án kelt Ellátási szerződés mindkét fél részéről írásban,
indoklással mondható fel – külön megegyezés hiányában – 6 hónapos felmondási
idővel. A szerződő felek a szerződés teljesítéséből adódó vitákat elsősorban közös
megegyezéssel rendezik, a közös megegyezésre törekedve.
A 705. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó 2003. augusztus 04-én kelt Bérleti
szerződés 3 hónapos felmondási határidővel, alapos indoklással felmondható. A
bérleti szerződésben az Alapítvány vállalta 50 fő tartós és 30 fő nappali
elhelyezésre szolgáló intézmény működtetését.
A Bérleti szerződés 2009. január 16-án módosításra került, melyben a bérlő az
eredeti szerződés 5. bekezdését az alábbiakkal módosította: „Az 5 év letelte után a
bérleti díj összege az ingatlanba beköltözők által befizetett egyszeri hozzájárulási
díj 60%-a. A bérlő vállalja, hogy a beköltözőkről nyilvántartást vezet, melyet
minden hónap 5-éig az Önkormányzat részére megküld és ezzel egyidejűleg az
egyszeri hozzájárulások összegét átutalja a bérbeadó bankszámlájára.” A tényleges
beköltözést alátámasztó dokumentumok a szerződésben foglaltaknak megfelelően
nem kerültek bemutatásra.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott jelenleg
hatályos működési engedély értelmében a bérlő nappali elhelyezésre vonatkozó
vállalásának az ingatlanban nem tesz eleget. Erről a Bérlő a Bérbeadót a Bérleti
szerződésben foglaltaknak megfelelően írásban nem tájékoztatta, valamint az
Ellátási szerződésben foglalt kötelezettségének sem tett eleget, mely szerint a
nappali ellátást nyújtó idősek klubja a fent megjelölt ingatlanban történik.
Az önkormányzat rendelkezésére bocsátott adatok szerint a Bérlőnek elmaradt,
magas összegű közüzemi tartozása van, melyet a Képviselő-testület aggályosnak
tart. A kölcsönös együttműködésre törekedve ennek érdekében kérte a 4/2014. (I.
17.) számú Határozatával a bérleti díj elmaradások elszámolásához szükséges
kimutatásokat, melynek a Bérlő nem tett eleget.
A Jobb Otthon Alapítvány által megküldött, 2014. február 28-án kézhez kapott
levélben az Alapítvány képviselője jelezte, hogy 2014. augusztus 31-i határidővel az
„Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos idősek ellátása” feladatellátását felmondja,
a kölcsönös együttműködés jegyében törekszik a közös megegyezésre.
Az Ellátási Szerződés 12. pontja értelmében az Önkormányzat jogosult felmondani a
szerződést azonnali hatállyal, amennyiben a Jobb Otthon Alapítvány az ellátási
szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.
A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület Bérleti szerződést 2014. április 1-jei
kezdő hatállyal – 3 hónap felmondási idő figyelembevételével – 2014. június 30napjára felmondja.
A Képviselőtestület ezzel együtt az Ellátási Szerződés 2.4. pontjában szereplő
„Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos idősek ellátását” 2014. április 1-jei kezdő
hatállyal – 6 hónap felmondási időtől eltérően – 2014. június 30-napjára kölcsönös
együttműködésre törekedve felmondja.
Amennyiben a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátási Alapítvány az Ellátási
Szerződés és a Bérleti Szerződés megszüntetését közös megegyezés jogcímén kéri,
úgy a Képviselő-testület az Alapítvánnyal közös megegyezés jogcímén szünteti meg
2014. június 30-napjával az Ellátási Szerződést és Bérleti Szerződést.
A Képviselő-testület kezdeményezi a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi
Alapítványnál a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézménye
szolgáltatásaival kapcsolatosan a Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett adatok
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adatmódosítását, valamint az illetékes Szociális és Gyámhivatal felé történő
bejelentési kötelezettségének teljesítését, tekintettel arra, hogy Aba Város
Önkormányzata
„Ápolást,
gondozást
nyújtó
bentlakásos
idősek
ellátása”vonatkozásában a feladatellátást 2014. július 1-jétől már nem
Alapítvánnyal, hanem saját fenntartásban kívánja ellátni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy – az Abai Polgármesteri Hivatal
Jegyzője közreműködésével – a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Alapítványt
a döntéséről a határozati kivonat megküldésével értesítse.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
döntést követő 3 munkanap

Kossa Lajos polgármester:
Aki az Abai Idősek Otthona szakmai programját és mellékleteit a mellékelt írásos
előterjesztés szerint elfogadja, 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:
37/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abai Idősek Otthona Szakmai
Programját és azok mellékleteit az előterjesztés szerint jóváhagyja.

3.

Az Abai Hétszínvirág Óvoda vezetői álláshelyére érkezett pályázat elbírálása

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! 2013. júliusától döntött úgy a képviselő-testület, hogy az Abai
Hétszínvirág Óvodát önkormányzati fenntartásba veszi. Mindenki előtt ismert, hogy
korábban Perkátával közösen tartottuk fent az intézményt. 2013.07.01-jétől egy éves,
ideiglenes megbízást kapott Varga Istvánné az intézmény vezetésére, valamint
jóváhagyta a pályázati felhívást a képviselő-testület az Abai Hétszínvirág Óvoda
óvodavezetői álláshelyére vonatkozóan. A pályázati felhívást a törvényi előírások
értelmében közzétettük az oktatási közlönyben, valamint megjelentettük a kormányzati
portál megadott részén. A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, Varga Istvánné adta
be a pályázatát. Kikértük az Abai Hétszínvirág Óvoda közalkalmazotti tanácsának és
szülői közösségének a véleményét is. A kinevezés 5 éves időtartamra történik,.
2014.07.01-jétől 2019.06.30-ig szól. A bérezés a közalkalmazotti törvény megadott
passzusai alapján fog történni, úgy ahogy az eddigi időszakban is.
Bor József Dezső, az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke:
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Az Oktatási, Kulturális, Civil Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta az Abai Hétszínvirág
Óvoda vezetői álláshelyére benyújtott pályázatot. Egy fő pályázott, Varga Istvánné. A
bizottság meghallgatta a pályázó szóbeli kiegészítését. Vezetői pályázatában a pályázó a
gyermeket állítja középpontba. A gyermeket élménynyújtó programokkal igyekszik
eljuttatni a legjobb fejlődési szintre, és arra törekszik, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat az óvodában és alkalmassá váljanak az iskolai életre. Mindezt úgy kívánja
megvalósítani, hogy a fenntartó, a szülők közössége elégedetett legyen. Varga
Istvánnénak 20 éves vezetői tapasztalata van az óvodában, harmonikus vezetői munkája
alapján jól érzik magukat a munkatársai, gyerekek, szülők, és nagyon jó kapcsolatot
alakított ki a városi intézményekkel. A bizottság a pályázatot egyhangúlag elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Varga Istvánné képviselő:
Tisztelt képviselő-testület, kedves vendégek! Egy idézettel szeretnék kezdeni, „A jó
óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték
minden gyermek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos
tanulás folyamata. A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés a
gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi
kapcsolatokat ajánl.” Ezt Hűvös Éva óvodai szakember írta, és én azt gondolom, helye
van az abai óvodában. 20 éve vezetem az óvoda munkáját, és azt gondolom, hogy olyan
színvonalas nevelő munka alakult ki az elmúlt években, olyan tárgyi és környezeti
feltételeket tudtunk kialakítani saját forrásból, önkormányzati támogatásból,
pályázatokból, olyan szakmai felkészültségre tehettünk szert az elmúlt években a
nevelőtestülettel és az óvoda valamennyi munkatársával, akik szintén alkalmasak és
rátermettek szakmailag, mind képesítéssel rendelkeznek a munkakörükben betöltött
szerepükhöz, amely a gyermeket központba helyezi, és mindent megtesz azért, hogy ott
a gyerekek önmagukhoz képest fejlődjenek és alkalmassá váljanak az iskolai életre. Az
elmúlt év nyarán a pedagógia programunkat a törvényi előírások miatt, hiszen változott
az országos alapprogram, szintén felül kellett vizsgálni. Erre alapozom a pályázati
koncepciómat és a terveimet, illetve arra a színvonalas nevelő munkára, amelyet
elértünk. Ezt kívánom erősíteni, folytatni, további lehetőségeket kihasználni. Ebben
mindenkinek a munkájára szükség van, mert idézni szeretném, ahogyan leírtam a
befejező részben: „Mert egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Ezt
Széchenyi István mondta, és ez nagyon igaz. Azokra az eredményekre, értékekre
szeretnék építeni, amely bevált a gyakorlati nevelő munkánkban, és minden
igyekezetemmel a jövőben is azon kívánok dolgozni, hogy a gyerekek testileg, lelkileg,
értelmileg mindent megkapjanak, hogy személyiségük egészségesen fejlődhessen,
családias légkörben, örömteli játékban, hiszen tudjuk, hogy a játék az óvodás kor
legfejlesztőbb tevékenysége, és ehhez minden feltétel adott az abai óvodában. Csak
együtt és egymás munkájának a kölcsönös megbecsülésével, segítésével lehet a
gyerekeket harmonikusan fejleszteni és alkalmassá tenni az iskolai életre. Azt gondolom,
hogy büszkék lehetünk az óvodánkra, az óvodában folyó nevelő munkára. A
pályázatomban törekedtem arra, hogy minden nevelési területen olyan irányt mutassak,
amely összhangban van a pedagógia programunkkal. Vannak a tárgyi feltételekben
javítani valók, ezt is megjelöltem, de örömmel vettem tudomásul, hogy az elmúlt
időszakban Aba sikeres pályázatokat nyújtott be ezen feltételek javítására. Gondolok itt
a külső szigetelésre és az óvoda épületének a felújítására. Célom nem csak az egyéni
fejlesztés, hanem a tehetség gondozása is, az országos alapprogram is nagyon fontosnak
tartja, hogy a tehetségeket is kibontakoztassuk. Éppen a bizottsági ülésen beszéltünk
16

arról, hogy az abai óvodában megelőztük a korunkat, már 1993-ban azzal, hogy minden
kisgyerek, aki beiratkozott, felvételt nyert az abai óvodába. Ez majd 2015. őszétől lesz
kötelező, ezen kívül azzal is megelőztük a korunkat, ahogy a tehetségeket gondoztuk,
hiszen napi szinten hoztunk be új foglalkozásokat, fejlesztő tevékenységeket a
programba. Gondolok itt kézműves szakkörökre, az ovis focira, a néptáncra. A jövőben
célom még olyan lehetőségek beépítése, amelyek segítik a nevelő munka színvonalának
emelését. Nagyon jól működött a Biztos Kezdet program Abán, amelynek a folytatását is
szeretném, hiszen meggyőződésem, hogy nagyon jó hatással volt a családok, a kicsi
gyerekek nevelésére, felkarolására. Azon szeretnék dolgozni a jövőben, hogy ez újra
működjön, és az óvoda épületében kapjon helyet, mert tényleg garantáltan az óvodai
beszoktatást segítette. Olyan óvodát szeretnék a jövőben is biztosítani, ahol a gyermekek
érzelmi biztonságot és családias légkört kapva végzik a napi játékaikat, hiszen ezáltal
fognak fejlődni, és válnak alkalmassá az iskolai életre. Igyekszem mindenben odafigyelni
a munkatársaim mentálhigiénéjére, az összefogásra, a csapatmunkára és a belső
kohézióra. Azt gondolom, hogy az abai óvoda élete úgy alakult az elmúlt években, hogy
sikerült a szülőket is egyre jobban bevonni a gyerekek nevelésébe és városunk
társadalmi életébe. Büszke vagyok rá, hogy ebben mindenki segítségemre volt az
óvodában, a gyermekek nagyon jól érzik magukat és boldog gyermekkoruk van nálunk.
Köszönöm, hogy meghallgattak, a kérdésekre szívesen válaszolok.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Az Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
Bizottságának ülésén megtárgyaltuk Varga Istvánné pályázatát. Gratulálni szeretnék a
pályázathoz, és a 20 évben elért eredményekhez. A magam részéről természetesen
támogatom, és kívánom, hogy az itt leírt programot meg tudja valósítani. Ehhez jó
egészséget és kitartást kívánok.
Kossa Lajos polgármester:
Úgy gondolom, hogy a megkapott anyag és véleményezés alapján könnyű helyzetben van
a képviselő-testület, mert a pályázat véleményezésére hivatott szervek is nagyon
pozitívan értékelték mind a pályázatot, mind pedig Varga Istvánné eddigi munkáját.
Szeretném megköszönni,
-csatlakozva az intézményi nevelőtestület véleményéhezhogy egy nagyon igényes, nagyon komplex, mindenre kiterjedő szakmai programot
kaptunk kézhez, amely egy helyzetértékeléssel egészül ki, és valóban jó alapja lehet a
következő 5 év intézményi munkájának. Szeretnék idézni a nevelőtestületi véleményből,
és a szülői közösség véleményéből, ugyanis azt hiszem, hogy ez sokat elárul arról, hogy
milyen munkát véleményeztek, illetve milyen szakmai vezetői programot kaptunk
kézhez. A nevelőtestületi véleményből egy részlet: Varga Istvánné vallja, hogy az óvodai
nevelés kiegészítője a családi nevelésnek. A nevelőtestület minden tagja osztja
véleményét. Ismeri az intézményben dolgozókat, a kollégák erősségeit, gyengeségeit.
Fejlesztései előre mutatók, a dolgozók folyamatos ön- és továbbképzésein keresztül a
magas színvonalú munkát szeretné továbbra is folytatni, amely a gyermekek sokoldalú
fejlődését szolgálja, és növeli a szülők elégedettségét. Támogatja a szakmai önállóság,
egyéni elképzelések megvalósítását. Egymás munkáját a belső továbbképzések,
bemutató foglalkozások és szakmai megbeszélések is segítik, amelyet kezdeményez,
irányít, koordinál. A minőségi munka szakmai, tárgyi feltételeit igyekszik pályázatok,
támogatók segítségével megteremteni. Fontosnak tartja az intézmény értékeinek
közvetítését a partnerek felé. Jól működő kapcsolatrendszerére épít, célja a pozitív
változás, a kapcsolatok megerősítése az önkormányzattal, szülőkkel, partnerekkel.
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Reális elképzeléseivel megvalósítható céljaival azonosulni tudunk. A szülői közösség
véleményéből egy részlet: A szülőkkel közvetlen a kapcsolata, bármikor megkereshetjük,
számíthatunk a segítségére. Óvodánkban gyermek központú nevelés folyik családias
légkörben. A pályázó célkitűzése, hogy ezt a jövőben is erősítse, magas színvonalon
történik gyermekeink fejlesztése, figyelembe véve a gyermekek érdekeit. A tehetséges
gyermekek lehetőséget kapnak különböző szakkörökön való részvételre, melyeket
gyermekeink nagyon szeretnek. Az óvodai foglalkozások sokrétűek, a programok
változatosak, amelyekbe minket is bevonnak. Az ünnepélyek, nyíltnapok lehetőséget
adnak arra számunkra, hogy belelássunk gyermekeink mindennapjaiba, az óvónők
munkájába. Nekünk szülőknek az is nagyon fontos, hogy milyen környezetben nőnek fel
gyermekeink. Az óvoda udvara nagyon sokat változott és bővült a pályázó vezetése alatt.
Mindenki örömére fából készült mászókák, csúszdák, homokozók, hinták találhatók az
udvaron. A csoportok jól felszereltek, igényesen berendezettek. Rengeteg
készségfejlesztő játék áll gyermekeink rendelkezésére. A tárgyi feltételek biztosítása,
folyamatos fejlesztése fontos az óvoda vezetőjének, ezt bizonyítják az eddigi
változtatások, újítások, valamint a pályázatában említett további felújítások.
Összességében elmondhatjuk, hogy tartalmas vezetői programmal ismerkedhettünk
meg, mely összefoglalja a következő évek feladatait és megvalósításának a tervezetét. A
helyzetelemezés a valós helyzetet mutatja. A szülői közösség egyértelműen támogatja
Varga Istvánné vezetői pályázatát.
Nagyon örülök annak, hogy a szülők és a nevelőtestület véleménye teljesen egybecseng a
pályázónak, az eddigi vezetőnek a helyzetértékelésével, jövőbeni szakmai
elképzelésével. Olyan tükröt állít a pályázó elé, a pályázat elé, amely tükör azt mutatja,
hogy valóban reális volt az eddigi helyzetértékelés, és reálisak a kitűzött célok is, és úgy
gondolom, hogy mi, az intézmény fenntartói is örülhetünk ezen véleményeknek. Annak
is örülök, hogy a nevelőtestület és a szülői munkaközösség is komolyan átnézte a
pályázatot és komolyan véleményezte. Úgy gondolom, hogy ez a képviselő-testület
munkáját is nagyban segíti, és azt mutatja, hogy valóban nem csak papírra vetett szavak
azok, amelyeket a pályázó megfogalmazott, mind a múltra, mind a jelenre, mind a jövőre
vonatkozóan nagyon jó az összhang a szülők, a nevelők és a gyermekek között. Ebbe a
sorba szeretném behelyezni az önkormányzatot, a képviselő-testületet is.
Fábián Judit, az Aba Sámuel Tagiskola igazgatója:
Az iskola nevében szeretném megköszönni Varga Istvánné munkáját, hiszen nem
mindegy, hogy az óvodából milyen felkészültségű gyerekeket kapunk. A
munkatársaimmal együtt mindig maximálisan felkészült gyerekeket kapunk az
óvodából, amely jól tükrözi az óvodában zajló szakmai munkát, és szeretném
megköszönni az óvónőknek, a szülőknek, és a gyerekeknek is azt, amit a közösségünkért
tettek. Intézményvezetőként azt gondolom, hogy az összes oktatási, nevelési intézmény
elé odatehetjük Varga Istvánné munkásságát példaképnek, hiszen azt gondolom, hogy az
összes intézmény közül ott látszik leginkább az összhang. A munkatársak a közösségi
rendezvényeken megjelennek, ez az az intézmény, ahol az óvónőkre is mindig
számíthatunk, és az ott dolgozó technikai dolgozókra is. Mindannyian törekedhetünk
arra, hogy mi is ki tudjunk alakítani ilyen jó közösséget.
Kossa Lajos polgármester:
A határozati javaslat a következő. Aba Város képviselő-testülete támogatja Varga
Istvánné határidőben benyújtott pályázatában foglaltak megvalósítását, egyben
megbízza Varga Istvánnét a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett az
intézményvezetői feladatok ellátásával 2014.07.01-jétől 2019.06.30-ig. A megbízott
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magasabb vezető illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
alapján határozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
38/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város képviselő-testülete támogatja Varga Istvánné határidőben benyújtott
pályázatában foglaltak megvalósítását, egyben megbízza Varga Istvánnét a
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett az Abai Hétszínvirág Óvoda
intézmény vezetői feladatok ellátásával 2014.07.01-jétől 2019.06.30-ig.
A megbízott magasabb vezető illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján határozza meg.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követő 8 munkanap

Kossa Lajos polgármester:
Gratulálok és sok sikert kívánok, mind a képviselő-testület, mind a magam nevében a
következő 5 évhez. Legyen hasonlóan eredményes, mint az elmúlt 20 év volt.
Kossa Lajos polgármester öt perc szünetet rendelt el.
Kossa Lajos polgármester:
Az abai kerékpárút kivitelezése kapcsán többször említést tettünk már arról, hogy a
pályázat önrészéhez várjuk a pozitív döntést. Ígéretünk van, de ez csak szóbeli és közben
a projektünk kivitelezési szakasza már tavaly tavasszal lezárult. Mára elhárult minden
akadálya annak, hogy a támogatást is lehívjuk, ez az egy feltétele van még, hogy az
önerőt az önkormányzat biztosítsa a pályázathoz. Kérem a képviselő-testületet, hogy az
előterjesztésben szereplő kölcsönszerződést hagyja jóvá feltételesen azzal, ha mégsem
születik pozitív döntés az önerő pályázatunk esetében, akkor kössük meg a Vertikál Zrtvel a kölcsönszerződést. A szerződés lényege az, hogy a cég biztosítja az önerő
kifizetéséhez szükséges összeget kölcsönként, amely 21.933.742 Ft. Hozzá szeretném
tenni, hogy a költségvetésünkben szerepel az összeg. A későbbiekben ezt a kölcsönt,
amennyiben nem történik pozitív előrelépés az önerőalapos pályázatunk tekintetében,
vissza tudjuk fizetni a bejövő forrásainkból. A kölcsönszerződés megkötésének törvényi
akadálya nincs. A törvény lehetővé teszi, hogy pályázatok önerejéhez kölcsönt vegyen fel
az önkormányzat. Kérem a képviselő-testületet, hogy hagyjuk jóvá annak érdekében,
hogy a támogatás lehívását el tudjuk indítani, ugyanis a kivitelezők még egy forintot sem
kaptak, ahogy ezt már a korábbiakban is jeleztem.
Mercsek György, a Pénzügyi és Település-fejlesztési Bizottság elnöke:
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Tisztelt képviselőtársaim! Mindenki előtt ismeretes, elég nagy kálváriát járt be ennek a
kerékpárút pályázatnak a pénzügyi befejezése. Egyrészt a beruházás ÁFÁ-ja, amit
rendeznünk kellett, most pedig az önerőt kellene biztosítanunk. A bizottság javasolja,
hogy a kerékpárút pályázat pénzügyi zárásának a feltételeit biztosítsuk, ezért
elfogadásra javasolja a bizottság a javaslatot.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kasó László képviselő:
Az előterjesztést támogatom, de az általam korábban jelzett villanyoszlop sorsáról
szeretnék érdeklődni.
Kossa Lajos polgármester:
Nem felejtettük el.
Mercsek György képviselő:
Pénz kérdése.
Kasó László képviselő:
Már egy éve használjuk kerékpárutat, eddig nem volt baleset, de az ördög nem alszik.
Kossa Lajos polgármester:
Ha más kérdés, észrevétel nincs, név szerinti szavazást kell tartanunk, kérném a
képviselőtársaimat, hogy aki egyetért a kölcsönszerződés megkötésével, az igennel, aki
nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos: igen
Bor József Dezső: igen
Kasó László: igen
Mercsek György: igen
Pukliné Tündik Tünde: igen
Varga Istvánné: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
39/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kölcsönszerződést köt a
Vertikál VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel a KDOP-4.2.2-09-2009-0008
azonosító számú „Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” elnevezésű
projekthez kapcsolódóan a projekt lezárása érdekében. A kölcsön összege:
21.933.742 Ft. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamat összege. A
kölcsön visszafizetésének határideje 2014. december 31.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
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Felelős:
Kossa Lajos polgármester
Határidő:
folyamatos
Kossa Lajos polgármester:
A múltkori testületi ülésen döntöttünk a szippantott szennyvíz elszállításával
kapcsolatban beérkezett ajánlatról. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még
mielőtt aláírtuk volna a testületi döntésnek megfelelően a szerződést, érkezett egy
kedvezőbb ajánlat, ezért a törvényben biztosított jogomnál élve nem írtam alá azt a
szerződést. Kérem a képviselő-testületet, hogy a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató
Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést hagyja jóvá, amely sokkal kedvezőbb díjakat
tartalmaz. Ez mind az önkormányzat, mind a lakosság számára úgy gondolom, hogy jó
hír. A szerződéstervezet alapján 1 m3 szippantott szennyvíz szállítási díja bruttó 2.000
Ft, ami jóval alacsonyabb, mint a múltkori ajánlat volt.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra. Törvényi előírás, hogy csak olyan céggel
lehet elszállíttatni a szennyvizet, amely arra engedéllyel rendelkezik.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a közszolgáltatási szerződés megkötésével 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:
40/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
közszolgáltatási szerződést köt a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft.-vel Aba
Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és elszállítására vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
folyamatos

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! Azon kívül, hogy szerződéssel kell rendelkezzen az
önkormányzat egy olyan szervezettel, amely a nem közművel összegyűjtött szippantott
szennyvizet elszállítja a településről, ezt még rendeletbe is kell foglalni, mivel ez egy
közszolgáltatási szerződés, közszolgáltatásként nyújtja a vállalkozó. Erre vonatkozóan a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ad felhatalmazást és keletkeztet
kötelezettséget az önkormányzat számára. A rendelettervezet elkészült, a mellékletében
szerepel a megállapított díj, és végig veszi azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek
az ingatlan használókra vonatkoznak. Ez az egyik rendelet, a másik pedig a szilárd
hulladékkal kapcsolatos. A szilárd hulladékkal kapcsolatos korábbi rendeletünk 2004ben készült, amely többször volt módosítva, azonban új hulladék gazdálkodási törvény
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lépett hatályba, továbbá a hulladékgazdálkodásban is komoly változások történtek.
Ezért a rendelet felül lett vizsgálva és ezt is el kell fogadni. A Fejér Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya is kéri ezt minden önkormányzattól. Kérem,
hogy a két rendeletet legyenek szívesek elfogadni.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
rendelettervezettel az írásos 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 rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (III. 25.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kossa Lajos polgármester:
Aki a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
rendelettervezettel az írásos 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 rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (III. 25.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásáról és
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kossa Lajos polgármester:
Az óvoda-felújítással kapcsolatban elkészült az ajánlattételi felhívás, amelyre egy előző
testületi ülésünkön adtunk megbízást a Sárvíz Nonprofit Kft. részére, jegyző úrnak adom
meg a szót.
Nagy András Botond jegyző:
Tisztel képviselő-testület! A KEOP-os pályázaton nyertünk közel 40 millió Ft-ot az óvoda
felújítására, energetikai korszerűsítésére. Mivel nem volt előzetes közbeszerzési eljárás
lefolytatva, ezt meg kell tennünk ahhoz, hogy a nyári időszakban el lehessen végezni a
felújítást. Hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési ajánlattételi felhívást készített a
közbeszerzéssel megbízott szakértő cég, a Sárvíz Nonprofit Kft., eszerint 3
vállalkozásnak küldenénk meg az ajánlatkérésünket. Ők tehetnek ajánlatot, ezt követően
lesz egy egyeztető tárgyalás, és utána az ajánlatok közül ki kell választani a győztest. Az
előterjesztés tartalmaz egy biankó vállalkozási szerződést, és mindazon dolgokat,
amelyeket a közbeszerzési törvény előír, formanyomtatványokat, egyebeket. A három
vállalkozás, akinek ajánlattételi felhívást küldenénk a következő. Az első vállalkozás a
Szodogo Kft., ez egy székesfehérvári cég, második a Fehérvárbetonker Kft., ez egy
piliscsabai székhelyű vállalkozás, a harmadik pedig Vadász Zoltán abai építési
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vállalkozó. Ezt követően a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül. A közbeszerzési
bíráló bizottság véleményezi az ajánlatokat, majd újra idekerül javaslattétellel a
képviselő-testület asztalára, és a testületnek kell a végső döntést meghozni.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az ajánlatkérést, és utána majd döntést lehet
hozni szakmailag is, pénzügyileg is.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az ajánlattételi felhívással
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:
41/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A
– „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása,
korszerűsítése “ című konstrukció keretében „Hétszínvirág óvoda energetikai
felújítása Aba településen.” című projekt megvalósításával összefüggő építési
szolgáltatások beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
vonatkozó javaslat alapján az eljárást megindító felhívást és dokumentációt az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Aba Város Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli az ajánlattételi felhívás
megküldését a következő szervezetek részére:
Szodogo Kft
(8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 18.)
Fehérvárbetonker Kft.
(2081 Piliscsaba Rózsa u. 7)
Vadász Zoltán egyéni vállalkozó (8127 Aba, Petőfi u. 58.)
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
A képviselőtársaim kézhez kaptak egy ajánlatot, amelyet a Fejér Megyei Hírlap küldött
meg a számunkra, ehhez szeretnék egy szóbeli kiegészítést tenni. Egy könyv
elkészítésére vonatkozó ajánlat szerepel a részünkre megküldött tájékoztatóban. Ez egy
régi terv, amely 2009-ben merült fel először, 2010-ben elmaradt ennek a megvalósítása.
Úgy gondolom, hogy nem is baj, most talán még időszerűbb ez a kiadvány. A Fejér
Megyei Hírlapban 1990. óta nagyon sok cikk jelent meg Abával kapcsolatos
eseményekről, fejleményekről. Jómagam már láttam ezeket a kigyűjtéseket, amelyekből
jól érzékelhető az, hogy valóban alkalmasak ezek a cikkek arra, hogy egyfajta tükröt
adjanak számunkra az 1990. és 2014. között történt dolgainkról. Egymás mellé rakva az
időben eltérő, de azonos témájú cikkeket, a folyamatok is jól figyelemmel kísérhetők,
tehát úgy gondolom, hogy érdemes ezt a könyvet kiadatni, annál is inkább, mert a
közösség is komolyan építkezhet ezekből a cikkekből, megelevenedhetnek az elmúlt 24
év történései. A cikkeket olvasva ismét átélhetjük azt a sok-sok mindent, ami velünk
történt. Kérem képviselőtársaimat, hogy az ajánlat alapján adjunk megbízást a Fejér
23

Megyei Hírlap számára ennek a könyvnek az összeállítására és elkészítésére. A
különböző példányszámokhoz képest szerepelnek a vállalási árak. Bízom abban, hogy az
abai családok nagy része vásárolni fog ebből a könyvből. Az elképzelés az, hogy a
bevételből a nyomdai költségek jelentős része vissza fog jönni az önkormányzat
számára, tehát ez alapján javasolnám a 2000 db megrendelését. Abán összesen mintegy
1700-1800 család él jelenleg. Bízom abban, hogy jó eséllyel 1000- 1500 példányt tudunk
értékesíteni a közösségen belül, úgy marad még annyi könyv, amelyet a későbbiekben fel
tudunk használni. 3.000 Ft-os áron lehetne értékesíteni a könyvet, és akkor jól
érzékelhető, hogy a kiadások jelentős része vissza fog folyni az önkormányzathoz. Ezért
javasolnám, amennyiben a testület is egyetért ezzel a kezdeményezéssel, hogy 2000
példányszámot rendeljük meg a Fejér Megyei Hírlaptól.
Mercsek Györg, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottságnak is az volt a véleménye, hogy egy elég bő időszakot átfogó kiadvány fog
ezzel a könyvvel megjelenni. Én is bízom benne, hogy nagyon sok lakost érdekelni fog
ezeknek a cikkeknek a nyomon követése, hogy hogyan is volt ’90-től. Érdekes lesz ezt, ha
végig éltük is, feleleveníteni, fellapozni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Hozzá szeretném tenni, hogy ezt nem mi írtuk magunkról, hanem ahogy a Fejér Megyei
Hírlap újságírói látták ezeket a történéseket. A Fejér Megyei Hírlap szinte összes
újságírója az elmúlt 24 évben kapcsolatba került az abai történésekkel, szerintem
nagyon érdekes lesz mindenki számára, ezért javaslom a testületnek, hogy éljünk ezzel a
lehetőséggel. Van-e kérdése, észrevétele valakinek? Amennyiben nincs, aki egyetért
azzal, hogy megrendeljük a Fejér Megyei Hírlaptól az Abáról megjelent cikkekből
összeállított és megszerkesztett könyvet, amely 1990. és 2014. közötti időszak
történéseit fogja felölelni, 2000 példányszámban a megadott árajánlatnak megfelelően,
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:
42/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendel a Fejér Megyei
Hírlaptól az Abáról megjelent cikkekből összeállított és megszerkesztett könyvet,
2000 példányszámban, amely 1990. és 2014. közötti időszak történéseit öleli fel. A
megrendelés bruttó összege: 4.191.000 Ft.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
folyamatos

Kossa Lajos polgármester:
A következő kérés a Régió Regia laptól érkezett. Képviselőtársaim kaptak már 2
példányt ebből a lapból. Mivel Aba várossá vált és ez a lap a városok által fenntartott lap,
és a várossá nyilvánítás kapcsán megjelent egy cikk Abáról, jelezték az együttműködés
formáit számunkra, és kérik, hogy Aba is csatlakozzon azon Közép-dunántúli
városokhoz, akik ennek a lapnak a megjelenéséhez hozzájárulnak. Több fajta lehetőség
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van. Kérem a képviselő-testületet, hogy a vegyes előfizetői szerződés megkötésével
éljünk, amely azt jelenti, hogy 7 folyóiratot megrendelünk, ezt képviselőtársaim fogják
megkapni minden megjelenéskor. Ennek összege 44.000 Ft + 5% áfa éves szinten.
Mercsek György, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Pénzügyi Bizottság egyetért és elfogadásra javasolja.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a
Régió Regia lappal a képviselő-testület vegyes előfizetői szerződés megkötését
kezdeményezi és vállalja, a 44.000 Ft + 5% áfa megfizetését, 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:
43/2014. (III. 25.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vegyes előfizetői szerződés
megkötését kezdeményezi a Régió Regia Lappal és vállalja a 44.000 Ft + 5% áfa
megfizetését.
Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
folyamatos

Kossa Lajos polgármester:
Szeretettel hívom és várom képviselőtársaimat és mindenkit, március 29-én, szombaton
megrendezendő ünnepségünkre, amelyet Hunyadi Mátyás királlyá koronázásának 550.
évfordulója alkalmából szervezünk a Millenniumi parkban. A programok délután 3
órakor kezdődnek. A hivatalos megnyitót követően a Carmina Danubiana együttes,
Szabó Zoltán együttese fog zenélni, Ifjú Mátyás király a címe az előadásnak. Ezt követően
lovagi torna lesz Mátyás király tiszteletére, majd a Bartina zenekar előadását hallhatjuk
Hunyadi Mátyás magyar király címmel. Ezt követően a fúvós zenekarunk műsora lesz,
melyet táncház követ, majd ismét a Bartina zenekar műsora következik az Igazság
hegedűje címmel. Ezután a Csókakői hunok harci bemutatója tekinthető meg, majd ismét
a Bartina zenekar Mátyás király emlékezete című műsora. Az estét a Megyer Sarja
Hagyományőrző Egyesület tüzes lovas gálája fogja zárni. Mindez 3 óra és este fél 9-9 óra
között fog megtörténni a Millenniumi parkban. Bízom abban, hogy nagyon sokan
eljönnek erre az ünnepségre. Ez a program a Mátyás Király Emlékév záró eseménye lett
volna, de közben már döntöttünk az emlék7év megtartásáról, mindenképpen egy
kiemelkedő ünnepre készülünk március 29-én. Ezen programok mellett még lesz
alkalom íjászatra, lovaglásra, kardozásra. Lesz jurta, lovagi sátor, karikás ostor, a hajító
keresztet is ki lehet próbálni, tehát fiataloknak, időseknek egyaránt nagyon tartalmas
élményekben lehet részük, de ami a legfontosabb, fontos történelmi tények is elfognak
hangzani ezen a délutánon, amelyekkel szeretnénk megvilágítani, hogy milyen szoros
kapcsolat fűzi Aba történelmét Mátyás királyhoz. Bízom abban, hogy ez a délután tovább
erősíti azokat a szálakat, amelyek közösségünket Mátyás királyhoz és az ő örökségéhez
kötik.
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A napokban kaptam e-mailt Ebergötzen polgármesterétől, amelyben tájékoztat
bennünket arról, hogy Ebergötzenben ismét gyűjtést szerveztek az abai rászoruló
családok, közösségek részére. Ruhákat, háztartási tárgyakat és játékokat gyűjtenek,
amelyekkel április 4-én, pénteken reggel fognak megérkezni. Az első alkalomhoz
hasonlóan két teherautóval fognak jönni.
Kérem majd a Szociális Bizottság segítségét ismét, és bízom abban, hogy az
ebergötzeniek, akik négyen fognak érkezni, szép hétvégét fognak itt eltölteni, és már
előre is köszönjük, hogy ismét gondoltak az abai rászorulókra. Tehát április 4-6. között
kerül sor a látogatásukra.
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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