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Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. július 10. napján 11.00-kor megtartott
nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselő-társaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 képviselő van jelen. Hiányzik dr. Pőcze
Ferenc alpolgármester és Bor József Dezső képviselő, akik jelezték, hogy egyéb
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a mai ülésen. Az ülés napirendi pontjaira a
kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

2. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelt képviselő-testület! Előzetesen annyit szeretnék elmondani, hogy a terveinknek
megfelelően július elsejétől sikerült átvenni az Abai Idősek Otthona működtetését, illetve
a szociális feladatok ellátását, zökkenőmentesen történt meg az átállás, ennek
folyományaként jóvá kell hagyni a térítési díjakat.
Pozsik Kornélné szociális intézményi koordinátor:
Tisztelt képviselő-testület! A házi segítségnyújtás térítési díját négy település
vonatkozásában általánosan kellett meghatároznunk. A bérköltségekbe be kellett
számolnunk a pénzügyi munkatársat, az intézményvezetőt, illetve a 6 szociális gondozót,
akik a településeken tevékenykednek. Az ő bérköltségük értelemszerűen arányosítva
került mindenütt felszámításra. A szociális gondozók feladatukat 6 órában végzik, az ő
bérköltségük ez alapján van minden esetben arányosítva. Igyekeztem figyelembe venni
azt is, hogy vannak bizonyos egyszeri beszerzések, amelyek az induláshoz illetve a napi
működéshez szükségesek. Jó feltételekkel indultak a házi szociális gondozók két teljesen
új kerékpárt kaptak, de nyilván lesz még szükség számítógépre, valamint egyéb
1

eszközbeszerzésekre, és ezeket próbáltam bekalkulálni a térítési díjba. Nekem az a
javaslatom hosszú távon, hogy minden szolgáltatás vonatkozásában negyedév múlva
vizsgáljuk felül a térítési díjakat a valós költségek alapján valószínű, hogy ezek a
költségek lefelé fognak menni tekintettel arra, hogy ezek a beszerzések az első
negyedévben megtörténnek. A szociális étkeztetés esetében a díj településenként került
meghatározásra. Aba vonatkozásában azt kellett alapul vennünk, amiért a Fórum
étteremből megint vásároljuk a meleg ételt. A szociális étkezés kapcsán két térítési díj
van meghatározva, az egyik a kiszállítás nélküli térítési díj, a másik a kiszállítással együtt
számított térítési díj. A nappali ellátás térítési díját is 4 település vonatkozásában kellett
meghatároznunk, annak ellenére, hogy jelenleg csak Seregélyesen van nappali ellátás. A
működési engedélyünk úgy szól, hogy abai ellátottakat is fogadhat az intézmény. Az abai
ellátottak azt nyilatkozták, hogy nem szeretnének Seregélyesre átutazni, ők most jelen
pillanatban az Idősek Otthonában vannak ellátva, vendégként vannak ott, az étkezésért
fizetnek, így más költség nincs felszámítva és normatívát sem igényelünk. A nappali
ellátás térítési díja szintén két féle módon került kiszámításra, vannak az ott
tartózkodók, akik térítésmentesen vehetik igénybe a nappali ellátás szolgáltatást és
vannak, akik étkezést is igényelnek. Az idősek otthona vonatkozásában 48 főre kaptunk
befogadást az NRSZH-tól. A 48 fő vonatkozásában a normatíva igénylés úgy történt,
mivel az Alapítvány korábban négy demens ellátottat látott el, így mi is 4 demens
ellátottra kértük meg a normatívát. Ez kedvezően fog alakulni esetünkben, mert a héten
már plusz 4 ember vonatkozásában megkértük a demens szakvéleményt, amely július
elsejétől kiállításra is kerül, tehát normatíva szempontjából többet fogunk kapni az ő
esetükben. Ezek kalkulált számok, a tényleges rezsire nem volt rálátásunk, a személyi
jellegű kiadások pontosak, tehát azokkal lehet 100%-ban kalkulálni. A rezsi becsült
költség, ezt is javaslom majd három hónapon belül felülvizsgálni. Az Alapítvány esetében
fizetett térítési díjakkal a mi térítési díjaink teljesen megegyeznek. Az emelt szintű
ellátottaknál 30.000 Ft-tal kedvezőbb az új térítési díj, mint a régi. Bízunk abban, hogy
néhány héten belül telt házzal fog tudni működni az idősek otthona, azonban időszerű
lenne az intézmény esetében egy tisztasági meszelés elvégeztetése.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló rendelettervezettel
az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
2. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Két dologban kérném a testület hozzájárulását. Egyrészt az orvosi rendelő udvarán
található régi, balesetveszélyes épületnek az elbontását javasoljuk, mivel a 300
légköbmétert nem haladja meg az épület, ezért nem kell bontási engedélyt kérni.
Amennyiben egyetértenek képviselőtársaim, közhasznú munkások segítségével
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elkezdenénk ennek az épületnek a bontását és így rendezni tudjuk az orvosi rendelő
környékét. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
80/2014. (VII. 10.)
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Orvosi
Rendelő 8127 Aba Rákóczi u. 11. szám (Aba belterület 1031. hrsz.) alatti ingatlanon
található régi melléképületet a közhasznú munkások segítségével elbontatja.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Az óvodánál a végéhez közeledik az energetikai korszerűsítés, amely keretében új,
korszerű kazánokat szereltek. A régi kazánokra és az ezekhez szükséges nagy kéményre
a továbbiakban nincs szükségünk, ezért javaslom ezek bontással együtt történő
értékesítését. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
81/2014. (VII. 10.)
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Óvoda
épületében az energetikai korszerűsítés folytán feleslegessé vált régi gázkazánokat,
szerelvényeket valamint az épületen lévő régi kéményt bontással együtt
értékesítésre meghirdeti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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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