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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 23-án 16,00 órai kez-
dettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:

- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária, Gulyásné Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Vida Miklós,
Zavarkó Zoltán.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, megállapítom, hogy
a testület határozatképes. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bíz-
zuk meg, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Horváthné Kádár Judit képviselő asszonyt és
Vida Miklós képviselő urat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelez-
ze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Horváthné Kádár Juditot és Vida Miklóst a jegyzőkönyv-
hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

A rendkívüli képviselő-testületi ülés fő napirendi pontja:

1. napirendi pont: Az étkezés kiszervezéséről való döntése

Kérem, szavazzunk a napirendi pontról!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontot.

1. np:// Az étkezés kiszervezéséről való döntés

Tarnóczi József polgármester:

Röviden elmondom az előzményeket. Azt gondolom a testület működése során, a jelenlegi
felállásban, mondjuk ki, a testület legnehezebb döntése. A legtöbb dilemmát, a legtöbb vitát, a
legtöbb fejtörést kiváltó döntése a mostani, hogy mit is kezdjünk ezzel a konyhával, mi az
indok, amiért egyáltalán ezzel valamit is kellene kezdenünk.
Az elmúlt 10-14 évben a konyhán semmiféle fejlesztés, semmiféle olyan a gépészetet megújí-
tó tevékenység nem folyt, amivel ezt a működőképességet tartósan meg lehetett volna őrizni.
A konyhánk olyan állapotba került, amit nagy erőfeszítések árán, lehetne olyan állapotba hoz-
ni, ami megfelel az előírásoknak. A konyhai dolgozókkal is elbeszélgettem, akik elmondták,
hogy a közelmúltban kilyukadt az egyik üstünk, és a másikat sem ártana megnézetni. Én átné-
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zettem egy céggel, akik kimondottan ezekkel foglalkoznak, és a kilyukadt üst életveszélyessé
vált, amit le is kellett bontani, a másik üst pedig bármikor szintén olyan állapotba kerülhet,
nem üzemeltethető biztonságosan. Ugyanígy vagyunk az elektromos eszközeinkkel is, például
a zsámollyal, az elektromos sütővel, mivel már amikor megvettük akkor is leselejtezett volt
egy másik településen, ma már semmilyen érintésvédelmi szabálynak nem felel meg, gyakor-
latilag véglegesen leamortizálódott. Ahhoz, hogy minimálisan el tudjuk indítani a konyhának
a működését, még azt sem, hogy a minimum feltételeknek megfeleljünk, csupán csak az élet-
veszélyt elhárítsuk, a megkért ajánlatok alapján kb.3,5 – 4 MFt összeget kellene ráköltenünk a
konyhára. Csak az új üstre az árajánlat 1,75 MFt volt, a másik üst javíttatására 450-600 eFt-ot,
mind a két bojler kilyukadt, tönkrement amit ki kellene cserélni, de egyet legalább megjavít-
tatni, nem azért, hogy gazdaságosan üzemeljen, hanem hogy ne legyen életveszélyes.
Nagy kérdés az, hogy az így leamortizálódott elektromos eszközökkel ki fogja vállalni ennek
a felelősségét, ha esetleg valami baj történik?
A konyhai dolgozók maguk sem lelkesedtek azért, hogy ilyen körülmények között üzemeljen
a konyha és hogy már 3-4 éve gyakorlatilag késélen táncol a konyha sorsa. Ami kimondható,
hogy gazdaságosan és biztonságosan a konyhai felszerelések, továbbiakban már nem üzemel-
tethetőek.
A gazdaságosság abban mutatkozik, hogy amikor üzemel a konyha, a gázszámlánk 175–185
eFt között van havonta, és a villanyszámlánk is 70-80 eFt/hó költséggel működnek. Minden
elemében hatalmas az energiapazarlás, nem azért, mert valaki is pazarolna, de ezek a gépek
ezt tudják. Rossz hatásfokkal és nagyon rossz minőségben, és nagyon-nagyon rossz biztonsá-
gi fokozattal dolgoznak. Sokba kerül nekünk a konyha. Éves szinten 15 MFt normatív alapú
bevételünk van, és a 2011. évre tervezett kiadások 34 MFt környékén vannak. Ebben az ösz-
szegben az üst csak 1,5 MFt-al lett betervezve és az egyéb kiadások még nem is szerepelnek
benne.
Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ebből a helyzetből hogyan is lehet jól kijönni,  mivel
ez a honyha nagyon sokszor odatette magát, nagyon sokszor teljesített amikor teljesíteni kel-
lett, nagyon sokszor lehetett rá hagyatkozni, számítani, viszont az is tény, hogy a konyha lét-
száma lecsökkent, 3 fő maradt.
Kimentek az ajánlattételi felhívások. A helyben működő Casa Nostra Kft-t és az Ebédfutár
küldött vissza ajánlatot. Az összesített változatát körbe is adom, hogy amennyiben átvennék
ennek a konyhának az üzemeltetését, milyen áron, milyen összegben tudnák ezt a szolgáltatást
a továbbiakban biztosítani. Amit le kell szögezni, hogy a főzés, nem itt történne egyik esetben
sem, a saját konyháján oldanák meg, ide csak az aznapi ételadag kiszállítás útján kerülne a
konyhánkba.
A táblázatból kitűnik, hogy a jelenlegihez képest, a két beadott árajánlattal az egyik esetben
4,2 MFt, a másik esetben 6,6 MFt megtakarítás érhető el éves szinten, amennyiben az üzemel-
tetést átveszik. Mind a két pályázó vállalta, hogy dolgozókat változatlan bérért tovább foglal-
koztatja. Egyedül Medvigy Mihályné kerülne át az óvodába dadának, mivel ott dadus problé-
máink vannak, kevesebb dadus van az indokoltnál és neki van ilyen típusú végzettsége. Mind
a két pályázó ígéretet tett arra, hogy Bene Zoltánt szakácsként és Váczi Györgynét pedig
élelmezésvezetőként foglalkoztatnák.
Beszéltem a dolgozókkal, Bene Zoltán azt a választ adta, hogy még gondolkodik rajta, de ne-
kem van egy olyan érzésem, hogy ő el fogja fogadni. Váczi Györgyné Erzsike, ő egyértelmű-
en azt mondta, hogy amennyiben kiadjuk ezt a konyhát, ő a továbbiakban nem kíván munkát
végezni itt. Kértem rá, hogy ne kapkodja el, addig amíg nem tudja, hogy mi az a munka amit
neki ott csinálni kell, amíg nem beszélt az üzemeltetővel, nem hiszem, hogy ezt a döntést
ilyen gyorsan meg kellene neki hozni. Huszonnégy év munkaviszony után, még ha a végki-
elégítést meg is kapja, ami nem egy nagy összeg, két havi bér, amiből hosszútávra nem tud
berendezkedni. Bízom benne, hogy ő ezt meggondolja.
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Mind a két ajánlatot adó cég képviselője jelezte, hogy szeretne személyesen is részt venni és
tájékoztatást adni. Kezdjük az ebédfutárral.
Ebédfutár Kft. képviselője:

Köszöntök Mindenkit!

A kiadványunk egy kissé elavult, 2008-2009-es, azóta rengeteget fejlődtünk. Ebédfutár Kft-
nek hívnak minket, Miskolcon van a székhelyünk, ugyanakkor szerte a megyében vannak
telephelyeink, jelenleg nyolc konyhát üzemeltetünk, ebből 4 főzőkonyha és 4 melegítőkony-
ha. Tiszalökön, Tiszaújvárosban, Sajóládon, Sajópetriben, Alsózsolcán, illetve Ózdon és Mis-
kolcon van még két telephelyünk. Elég széles a skála, fő tevékenységünk annakidején 2003
körül alakult ki a menürendszerű étkeztetés, ez legfőképpen gyárakban és éttermekben étkez-
tettünk, majd később terjed ki a közétkeztetésre is, így az iskola, óvoda és a szociális étkezte-
tés.
120 fővel dolgozunk most, ma, jelenleg. A pályázatból is kiderül, hogy a jelenlegi dolgozókat
mi átvesszük, tehát legtöbbször az szokott lenni az átvett konyhának a két problémája, hogy a
dolgozókat megtartjuk-e, és hogy tényleg olcsóbban fogjuk-e adni ezt a szolgáltatást, vagy
lesz-e olyan jó mint azelőtt, vagy esetleg attól jobb. Én azt gondolom, hogy a dolgozókat át-
vesszük, tehát ez teljesen természetes, tovább foglalkoztatjuk őket. A szolgáltatásra, pedig
mindenki a saját lovát dicséri, jó a szolgáltatásunk én azt gondolom, mindig az árak mellé kell
tenni, tehát mindig azt mondom, egy ételt úgy kell megvizsgálni, hogy letesszük magunk elé,
hol állítottuk elő, mi mentünk érte, mennyit fizettünk érte, és utána lehet kritizálni. Szerintem
én azt gondolom, hogy a klasszikus hasonlat Sajólád, Sajópetri, szerintem egy jó szolgáltatást
adunk, szeretnek ott minket, legalábbis a visszhang az, hogy szeretnek minket, jó az étel. A
sajóládi konyhára is több millió forintot, legalább 10-15 MFt-ot költöttünk már, úgyhogy, ez a
mi alapelvünk, tehát mi így működünk.
Esetleg kérdése van bárkinek, bármilyen, szívesen válaszolok rá.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Hol történik a főzés?  Sajópetriben főznének és úgy szállítják ide?

Ebédfutár Kft. képviselője:

Nem Sajóládon főznének és onnan hoznák ide. Ott még van annyi kapacitás, ott olyan gép-
parkot alakítottunk ki, hogy az még elbírja a terhelést.

Vida Miklós képviselő:

És az ebédet hol osztanák, ott tálcába csomagolnák?

Ebédfutár Kft. képviselője:

Nem. Vannak a klasszikus thermo ládák, melegen tartó ládák ott abba csomagolnák be, azt
áthozza az autó és itt van egy kolléganő, ő osztaná szét az ebédet. Az óvodában a dadák oszt-
ják szét, mi elvisszük, ők átveszik, hogy megvan-e.
Az iskolában pedig osztanak, mégpedig azt hiszem, hogy az a létszám akit átveszünk és eddig
kiosztotta, annak ezt követően meg kell azt is csinálni.
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Solymosi Imréné alpolgármester:

Tehát a mosogatást is akkor az alkalmazottaik végzik el?
Ebédfutár Kft. képviselője:

Igen, akiket átveszünk tőle, tulajdonképpen idáig is ők csinálták, úgy tudom.

Tarnóczi József polgármester:

Sajópetriben úgy van, én beszéltem a polgármester úrral, hogy ott két olyan közmunkást al-
kalmaznak akik ezt megcsinálják, ők mosogatnak el.

Ebédfutár Kft. másik képviselője:

Sajópetriben a közmunkás mosogat is el.

Ebédfutár Kft. képviselője:

Igen, van két-két olyan közmunkásunk Sajóládon is és Sajópetriben is akik ezt a feladatot
megoldják. A kihordást is a közmunkások végzik, biciklivel hordják ki úgy, hogy mi kitálal-
juk és ők kiviszik az ebédet.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Tehát akkor nem kis műanyag edénykében hozzák a thermoládában?

Ebédfutár Kft. képviselője:

Nem, ezek 1/1-es fém edények, illetve a leves leveses badellában, amiben meg van szabva,
hogy miből mennyi adag, meg van szabva, hogy hány deci egy adag és ebből kell kiosztani.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Természetes, hogy a gyerekek étkeztetésére van egy törvény, hogy milyen élelmiszerből ké-
szüljön.

Ebédfutár Kft. képviselője:

Igen a törvény betartása nálunk nagyon egyszerű, erre egy számítógépes rendszer van, amit
minden hónapban, akár minden nap is meg lehet tekinteni. Ez a számítógépes rendszer kiadja
a napi energiáját, ugye a vitamin és ásványi anyagtartalmat. Ez olyan program amibe nem
lehet benyúlni, ez ki üti rögtön és meg lehet nézni azt a közép szintet, és egy diagrammal mu-
tatja, hogy tartjuk-e azt a szabályt. Az ottani vezetőkkel, illetve tanárokkal negyedévente le-
ülünk és átbeszéljük, mert azért ez a szabályzat nem mindig azt mutatja amit a gyerekek sze-
retnek. Tehát ha mindig azt adjuk, akkor nem biztos, hogy megeszi, de a korszerű táplálko-
zásnak megfelelő, vagy éppen megeszik, de nem a korszerű táplálkozásnak megfelelő.
Van már egy olyan adatbázis, egy olyan tapasztalat, hogy ez nem okoz problémát nekünk.
Például 14 hetes étlapunk van Sajóládon is, és 14 hetente ismétlődik ugyanaz az étel a máso-
dik fogás esetében, a leveseknél valamennyivel kevesebb időközönként, mivel nincs annyi
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leves amit szívesen meg is esznek. Mindig a legjobb és minőségi árut szerzünk be, erre külön
beszerzőink, vannak nem úgy mint a nagy cégeknél.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Még egy gyakorlati kérdésem van, hogy a pénzt ki szedi be, az élelmezésvezető, vagy az ön-
kormányzat?

Ebédfutár Kft. képviselője:

Az önkormányzat. Az előfizetést szedi be az élelmezésvezető csak.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Zöldség, gyümölcsféle milyen gyakorisággal szerepel az étrendben?

Ebédfutár Kft. képviselője

Minden nap van, ahogyan az elő van írva minden nap van vagy zöldség, vagy gyümölcs, vagy
saláta, valamelyik étkezésnél. Mindig a szezonálisan változtatjuk a gyümölcsöket, illetve salá-
tákat. Sőt, van olyan nap amikor háromszor is van gyümölcs, illetve zöldség.
Az a fontos, hogy megegyék a gyerekek.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

A tízórai kiszállítása hogyan történik? Az előző napi kiszállítással?

Ebédfutár Kft. képviselője

Nem az előző napival, mert az akkor már megszárad.
Az aznapi reggelivel szállítjuk a tízórait, és az ebéddel az uzsonnát. A pék reggel korán kezd,
és mindig az aznapi friss pékáruval dolgozunk. A klasszikus pékárut azt vásároljuk.

Vida Miklós képviselő úr:

Repetára van-e lehetőség? Például, ha nem ízlik a gyereknek a második, akkor esetleg leves-
ből kérhet-e még?

Ebédfutár Kft. képviselője

Amit mi egyszer kiviszünk, azt már nem szállítjuk vissza, tehát, ha megmarad azt már ki kell
önteni. Repetázni úgy van lehetőség, hogy ha például az igény 20 főre van, mi 24 adagnak
megfelelőt teszünk bele.
Az osztókon is múlik, mert ők ismerik a gyerekeket, például főzelékből fél liter az adag, ak-
kor egy kevésbé jó étvágyú gyereknek nem fog annyit kiadni, valamennyivel kevesebbet, és
aki repetázni szeretne annak marad.
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Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Szeretik a gyerekek az édességet, milyen gyakorisággal van?

Ebédfutár Kft. képviselője

Saját cukrászatunk van, általában úgy van elkészítve az étlap, hogy péntekenként van egy
cukrászkészítmény. Hetente azért megpróbáljuk azt követni, hogy az egészséges étrendnek
megfeleljen, például sovány túróból gyümölcsös túrókrémet, turmixokat vagy például
schékeket csinálunk. Amikor az ebéd megkívánja, akkor még esetleg keksszel, nápolyival
egészítjük ki. Az édesség az így van megoldva, hogy legyen egészséges is, de szeressék is.
Nem szeretik és nem is eszik meg a körözöttet és a sonkás túrókrémet, de szívesebben meg-
eszik a mazsolás túrót és a gyümölcsöst, tehát ami édes.
Azért kell leülni egy-két havonta, levonni a konzekvenciát, ha változtatni kell, mi az amit a
gyerekek jobban szeretnek, mert nem biztos, hogy itt amit szeretnek azt szeretik Sajóládon,
vagy Petriben. Mindenkinek más az ízlése.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony

Igényeknek megfelelően is képesek változtatni? Tehát akkor külön főznek a sajóládi gyerekek
ízlésének megfelelően?

Ebédfutár Kft. képviselője

Volt olyan kérés, hogy például meg van szabva, hogy egy bizonyos mennyiségű szaft kell az
ételre, de ők nem szeretik a szaftot annyira, akkor nem raktunk annyi szaftot és szinte csak
ragusan készítettük el.  Volt időszak amikor fűszeresnek találták az ételt, akkor csökkentet-
tünk a fűszerezésen, de rájöttek, hogy mégis csak jobb ha fűszeresebb. Semmi gond, az ilyen
igényeken azonnal tudunk változtatni.

Horváthné Kádár Judit:

Esetleg, ha van lisztérzékeny gyerek?

Ebédfutár Kft. képviselője

Azzal azért vigyázzunk, mert ahhoz a liszt kilója 800,- Ft.

Horváthné Kádár Judit képviselő asszony:

Azért érdeklődöm, ha esetleg ilyen igény merülne fel?

Tarnóczi József polgármester:

Eddig sem tudtuk az ilyen igényeket kielégíteni.

Horváthné Kádár Judit képviselő asszony:

Csak ha már van egy ilyen ételfutár cég, akkor hátha ilyen igényeket is kielégítenek, mivel
több településnek is főznek.



- 7 -

Ebédfutár Kft. képviselője

Van arra is lehetőség, de nem abban az összegben.
Tarnóczi József polgármester:

Az önkormányzatnak is csak az a dolga, hogy szolgáltassa az ételt. Ha ettől valakinek eltérő
igénye van, akkor azt kifizeti.

Ebédfutár Kft. képviselője

Egyszer egy lisztérzékeny betegünk volt, ő rendelt tőlünk folyamatosan, ő behozta hozzá az
alapanyagot, és neki külön abból dolgoztak. Azért az elég sokba kerül.

Horváthné Kádár Judit képviselő asszony:

Tudom, mert nálunk is van lisztérzékeny a családban. Tudom, hogy milyen árak vannak.

Ebédfutár Kft. képviselője

Közben kinyomtattam négy különböző heti étlapot, át kell nézni.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

A gyerekeknek az elmúlt tanévben volt iskolatej, ha a jövőévben is megmaradna, akkor talán
sok lenne a folyadék az önök tízóraijával együtt. Esetleg ki lehetne-e váltani valamivel. Va-
lami tartalmasabb száraz dologgal.

Ebédfutár Kft. képviselője

Abban az árban akkor adunk valamit, egy csokit vagy egy gyümölcsöt. Át lehet úgy szerkesz-
teni az étlapot, hogy ne legyen olyan sok a folyadék, illetve tej mennyiség. Nem fognak 4
deciliter tejet meginni.

Tarnóczi József polgármester:

Egyéb kérdés?

Ebédfutár Kft. képviselője

A mennyiségeket biztosan tetszettek látni, Sajópetriben volt az élő példa, ott 1,2 liter levest
kaptak, és a szociálisoknál volt probléma amikor elkezdtünk szolgáltatni, mert mi 4, illetve 5
dl levessel kalkulálunk, erre adunk árajánlatot. Nem tudom, hogy itt most mennyi az egy főre
eső mennyiség. Ott volt belőle sok probléma.

Vida Miklós képviselő:

Itt is lesz belőle probléma.



- 8 -

Ebédfutár Kft. képviselője

Lehet adni 1 litert, tudunk adni, csak nem ennyiért.
Ott is maguknak főztek, aztán kimérték ami megmaradt.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Kiírták a takarítást, hogy a takarítást is az önök emberei végzik, tehát ugyanaz az ember akit
innen megtartanának. Ez mindegyik konyhán így van.

Tarnóczi József polgármester:

Tehát amíg lehet alkalmazni közmunkást, addig én mindenféleképpen a konyhán én azt gon-
dolom célszerű lenne egy-két embert foglalkoztatni, mert hogyha nagyobb létszámokat ka-
punk akkor időnként az is gond, hogy hova helyezzük el őket. Az nem indokolatlan, hogyha
van a rendszerben ember, akkor ott valami értelmes munkát adni neki, másrészt pedig azt meg
kell beszélni és egyeztetni kell, hogy ki felel akkor ott az eszközökért, mert mostmár csak
melegítőkonyhaként fog funkcionálni, ha úgy alakul, és azért kell hogy legyen egy gazdája is
ennek az egésznek.
Egy embert mindenféleképpen meg kell ezzel bízni, hogy ezt felügyelje, kézben tartsa és
nyisson, zárjon.
Onnan 100 %-osan az önkormányzatnak nem célszerű kivonulni.

Ebédfutár Kft. képviselője

Nem is vonult k sehonnani, mindenhol ott van, párhuzamosan vagyunk, ők szeretnek egy fel-
ügyeletet ránk látni, tudni a napi dolgokról, napi működésről, és mindig van ott velünk valaki.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, ugyanez van Sajóládon, és Petriben is, Debreceni Balázzsal egy órával ezelőtt beszél-
tem, ő is elmondta, hogy hogy működik ez a történet.

Ebédfutár Kft. képviselője

Nem tudom, hogy honnan van visszhang, úgyis gondolom, mivel közel vannak a községek
egymáshoz, valamilyen ismeretség úgyis .

Tarnóczi József polgármester:

Nagyon-nagyon, maximálisan jó véleménnyel volt.
Egyébként elmondta, hogy az elején volt egy kis probléma, de utána beállt.

Ebédfutár Kft. képviselője

Igen legnagyobb probléma a leveseknél volt, hozzászoktak az 1 -  1,5 liter levesekhez.

Tarnóczi József polgármester
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A normatíva, az normatíva, amit előír azt kell teljesíteni, teljesen mindegy, hogy azt a konyhát
ki üzemelteti, az önkormányzat, vagy egy külsős cég.
Igen, csak én azt mondom, hogyha a képviselő-testület úgy is dönt, hogy megtartja ezt a szol-
gáltatás, akkor sem fogom hagyni, ez a jóléti szolgáltatás tovább nem finanszírozható. Telje-
sen mindegy, hogy az önkormányzat kezében van-e a konyha, vagy ezt egy külső szolgáltató-
val oldja meg, de egyébként amelyik polgármesterrel én beszéltem, mindegyik azt mondja,
hogy azzal egy nagyon nagy teher esett le a válláról az önkormányzatnak, hogy olcsóbban és
nem rosszabb minőségben lehetett szolgáltatni.
A mennyiség az egy másik kérdés, de alapvetően csak arról szól a dolog, hogy valakinek
amikor kipakoltuk a kaját, akkor azt mondta, hogy holnapra már nem kérek, mert minden má-
sodik nap kapott egy nagy adagot, és az elég. Na ez a világ most már megszűnt. Ez akkor sem
működne így mostmár, ha aznapi, abból jól tud lakni, és nem tud spajzolni két, három napok-
ra, mert esetleg még két nap múlva is azt eszi amit a konyháról kapott. Esetleg dupla ételhor-
dókat hoznak, ez  semmilyen formában nem működhet  tovább így.

Ebédfutár Kft. képviselője

Én azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak ez sokkal gazdaságosabb, sokkal kevesebb
odafigyelést, sokkal kevesebb gondot jelent, kisebb a felelőssége, mert minden baj áthárul
ránk. Például, ha áramszünet van, elromlott egy gép, tönkre ment ez, tönkre ment az, és még
sorolhatnám azokat a dolgokat, ami azóta az önkormányzatoktól átkerült, ami azelőtt megvolt.
Félretenni a pénzt, elkeríteni, mi is gazdálkodunk, én is tudom, csak mi ketten döntünk.

Tarnóczi József polgármester

Nehéz, mert itt ez egy falu, itt mindenki mindenkinek rokona ismerőse, és nem nehéz meg-
magyarázni, hogy ha eddig ment, most miért nem megy?  Nem könnyű itt ilyen szempontból
dönteni.

Még azt szeretném megkérdezni, hogy a létszámot előző nap kell lejelenteni? Mert azt nem
mindig lehet tudni, hogy másnap hány gyerek jön. Mondjuk, ha reggel derül, ki, hogy sokkal
több gyerek van?

Ebédfutár Kft. képviselője

Igen, előző nap, mert előre megvásároljuk az alapanyagot, például, ha joghurt van, egy-két
darabbal tudjuk pótolni, de, ha 40 db-al kevesebb, akkor azzal mint kezdjünk vele, a mai
áraknál, egy joghurt 40-50 Ft, azt nem tudjuk megoldani.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Például olyan esetben, ha ma rendel délután a doktor néni, de a rendelést már leadták, az a
gyerek másnap nem kap ebédet, akit másnapra kiírnak.

Ebédfutár Kft. képviselője

Szoktak kapni, ez olyan apró létszámeltérés, hogy ez nem jelent gondot. 2-3 fő nem probléma.
Ha 40-50 főről van szó akár több kell, akár kevesebb, az jelent gondot.
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Tarnóczi József polgármester:

Az elszámolás?

Ebédfutár Kft. képviselője

Az havi szintű, tehát 1 hónapig teljesítünk, utána egyeztetés, ezt az élelmezésvezető szokta
egyeztetni az önkormányzattal. Az első 3 hónapot én velem egyezteti, az önkormányzat, jön
velem az élelmezésvezető, és amikor már rájön, hogy hogy működik ez a rendszer, akkor ő jár
egyeztetni, és 30 nap múlva fizetés. Tulajdonképpen 60 napot finanszírozunk.

Tarnóczi József polgármester:

Ha nincs más hozzászólás, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és tájékoztattak
bennünket.

Tisztelettel köszöntöm Kállai Attilát, ő a Casa Nostra vezetőjét. Nagyjából a menetrend az
ugyanaz, én már tájékoztattam a testületet arról, hogy mi a szándék. Ezügyben szavazás még
nem volt, úgy döntöttünk, hogy meghallgatunk minden résztvevőjét. Te is adtál be árajánlatot
erre az egészre és nem tudom, kiegészítenéd-e még valamivel, vagy azok a kérdések amik
felmerülnek, megválaszolnád?

Casa Nostra Kft vezetője:

Természetesen, azért jöttem, hogy a kérdésekre válaszoljak. Sokkal többet nem tudok az étte-
remről elmondani, amit végülis az árajánlat mellé tettünk. Kiegészítésképpen, hogy a dolgo-
zók felmerültek, hogy velük mi legyen, kell nekem, mert szükségünk van 2-3 főre feltétlenül.
Természetesen ugyanazzal a bérekkel, amivel eddig is dolgoztak. Ennyit tudnék még hozzá-
tenni, ami lényeges.
Nem tudom, hogy esetleg ami kérdés van még ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet még prob-
léma, vagy akadály ami nem emellett az étterem mellett szól? Árak?

Tarnóczi József polgármester:

Jó, az árak azok ott vannak, de mégis ez gyerek étkeztetés. Hogy tervezed összerakni az ét-
rendet?

Casa Nostra Kft vezetője:

Ez nem az én dolgom, ehhez szakember kell, ehhez élelmezésvezető kell jogilag is, tehát va-
lamennyivel másabb a gyerekétkeztetés a felnőtt étkeztetéstől, hogy bizony kell egy élelme-
zésvezető, mert ez egy szakma, mint a szakács szakma, aki tudja, hogy egy gyereknek hány
dekagramm hús kell, picit változott az egész rendelet, megszigorodtak a szabályok is. Van
élelmezésvezető a konyhán és őt kellene még átvennem, és a szakácsot. Tulajdonképpen
semmi nem változik, csak egy modernebb konyhán lenne a főzés.

Tarnóczi József polgármester:

A Te konyhád erre az adaglétszámra megfelelő?
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Casa Nostra Kft vezetője:

Természetesen. Nem is vállalnánk másképpen.

Gálné Tatár Mária képviselő:

A muhi iskolába szállítják ki az ebédet?

Casa Nostra Kft vezetője:

Oda is szállítunk. Igen, ott is van ugyanúgy óvodai és iskolai étkeztetés, de 50 adag felett kell
az élelmezésvezető, és még alatta van az ottani létszám. A felnőtt az nem tartozik bele.

Tarnóczi József polgármester:

Ha a jelenlegi élelmezésvezető azt mondja, hogy ő nem tudja ezt tovább vállalni – ma beszél-
tem vele és azt mondta, hogy nem vállalja -, akkor hogy tudod ezt a dolgot megoldani?

Casa Nostra Kft vezetője:

Nem probléma, mert ezt az árajánlatot is úgy csináltuk meg, úgy jött ki, hogy két élelmezés-
vezetővel beszéltem, és erre van ember, szóval ez nem probléma élelmezésvezetőt felvenni,
vagy esetleg számítógépes rendszert is van már erre, program ami ezt tudja.

Gálné Tatár Mária képviselő:

A kiszállítás, az hogyan történne?

Casa Nostra Kft vezetője:

A kiszállítás az ugyanúgy, mint Muhiba, autóval zárt autóval, erre megvannak a szabályok, ez
egy leszabályozott dolog, mosható plató, zárt térnek kell lennie. Megvan rá egy mosható pla-
tójú autónk. Tulajdonképpen az lesz minden, mint Muhinál.

Solymosi Imréné alpolgármesterasszony

Azt eszik Muhiban a gyerekek, amit én?

Casa Nostra Kft vezetője:

Jelen pillanatban azt, csak kisebb adagban, csirkecombnál fel van osztva. Annyi, hogy van
egy kis kiegészítés, gyümölcs.

Tarnóczi József polgármester:

Ami teszem azt, felmerült, hogy rendezvények lebonyolításánál, akár bál, akár egy alapítványi
bár, vagy másfajta rendezvény esetében, milyen módon tudunk együttműködni?



- 12 -

Casa Nostra Kft vezetője:

Semmi probléma nincsen vele, mert tulajdonképpen a konyha az megmarad, nem kerül szét-
bontásra az iskolában. Annyi, hogy megfőzném nálam, a tálalást, vagy az egyéb dolgokat
ugyanúgy meg lehet csinálni, ugyanúgy át lehet szállítani az ételeket, mint bármilyen party
szervezéseknél, esküvőknél, ha rendelnek, nem helyben főznek, azt ugyanúgy kiszállítjuk.
Változás csak annyi, hogy nem ott történik a főzés, hanem nálam, 200 méterre kell átszállíta-
ni.

Tarnóczi József polgármester:

Még ami felmerült, hogy ritkán van olyan rendezvény, amikor az önkormányzatnak kell ven-
dégül látni valakit, és azt úgy oldottuk meg, hogy tulajdonképpen nekünk csak az alapanyag-
ba került, nyersanyag, vagy ilyesmi, sőt volt olyan amikor az alapanyagot megkaptuk ado-
mányba, és hogy látsz-e arra lehetőséget, hogy egyszer-egyszer az önkormányzatot támogatni
azzal, hogy megfőzöl.

Casa Nostra Kft vezetője:

Természetesen, hát az árvíz idején is amivel csak tudtam, támogattam az embereket, hol teá-
val, hol babgulyást is csináltunk. Nem tudom, hogy kinek rémlik, hogy volt-e itt valaki akinek
hoztunk át. Amennyit a keret engedte. Ez nem probléma, nem jelent gondot, mert valójában a
rezsi költség maradna nekem, ha hozott alapanyagokból dolgoznánk, ezt rugalmasan meg
lehet oldani, nem gond.
Tálalás, és egyéb dolog van, ami még kérdéses, hogy az óvodánál és iskolánál a szétosztást
nekem kellene vállalni, vagy hogy menne, mert még ezt nem beszéltük meg. Ezt hogyan tud-
nánk megoldani? Mosogatás is például?

Tarnóczi József polgármester:

Beszéltem a szomszéd települések polgármestereivel ahol már van ilyen szolgáltatás, és ott
magát az osztást az a személy oldja meg aki a cégé, mert ő tudja az adagolást, kinek mennyit
ad, és hogyan.

Casa Nostra Kft vezetője:

Nem nagyon lehet tévedni. Gyermekétkeztetésnél pedig. ha van egy élelmezésvezető, akkor
nem nagyon lehet ebben tévedni. A végén akkor valakinek nem marad.

Tarnóczi József polgármester:

Nagyon szépen köszönöm. A feladvány az még mindig adott. Első körben azt kellene eldön-
teni,  hogy kiadjuk-e üzemeltetésre a konyhát, vagy nem adjuk ki? Tehát, az egyik oldalon
van néhány millió forintnyi kiadás, embereket kell fölvenni, annak éves szinten a költségve-
tésben megvannak a kötelezettségei, hadd ne mondjam annak 1-1,5 millió a bére az éves költ-
ségvetésben, szakácsot kell fölvennünk, abban az esetben, ha marad továbbra is, és még to-
vábbra sem tudjuk, hogy miből fogjuk helyrehozni ezeket a technikákat, hogy azt aztán üze-
meltetni is tudjuk. A serpenyő másik oldalán pedig van két vállalkozás, én azt gondolom bár-
melyik mellett is dönt a testület akinek kiadjuk, mind a kettő el fogja tudni jó minőségben
üzemeltetni. Az egyik esetben lesznek valószínűleg kisebb „gyermekbetegségek”, mert hogy
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az Attilának valószínűleg fel kell nőni a feladathoz. Az megfontolás tárgyát képezheti, hogy
helyi vállalkozó, helyi lakos, helyben van, tudunk rá építeni, itt fizet iparűzési adót, ide in-
vesztálta be a dolgait. Vagy van egy másik csapat, akik teljesen profik és tényleg, teljesen jó
vélemény van róluk az üzemeltetés során, ahol dolgoznak ott komoly megelégedettségre tet-
tek szert.
Most ezzel kapcsolatban, hogy kiadjuk, ne adjuk, azért szeretnék a véleményeket, kinek mi a
véleménye?
Én a magam részéről nem nagyon látom az alternatívát. Megmondom őszintén, és ez nem
kérkedés. Az elmúlt három hónapban kilenc önhikin összesen 20 millió forintot sikerült nyer-
nünk arra, hogy a település pénzügyi fekete lyukait valahogy betoldozzuk. Ezekkel a pénzek-
kel a működőképességünket valahogy meg tudtuk őrizni, úgyahogy elvagyunk, de közel sem
vagyunk rendben. Kiadásaink lényegesen meghaladják a bevételeinket. Ha ezen valamit nem
kezdünk változtatni, és jövőre ezt az összeget nem sikerül behúzni a költségvetésünkbe, akkor
jövő ilyenkor, lehet hogy az adósságrendező biztos fogja azt mondani, hogy kérem tisztelettel
holnaptól akkor a konyhát kiadjuk, ezt meg azt így, illetve úgy csináljuk, mert az hogy most
még működünk, azt valljuk be őszintén, hogy nem a saját érdemünk, hanem a külső körülmé-
nyek és a politikai kapcsolatok oka és hozadéka. Azt is tudni kell, hogy az ország egyre rosz-
szabb helyzetben van, és a 2012-es év mindaz önkormányzatok, mind a lakosság számára
minden eddigitől valószínűleg nehezebb lesz, a világgazdasági válság itt kopog az ajtónkon,
érezzük a svájci frankból. A múlt hónapban 2 567 000,- Ft-ot fizettünk a Raiffeisen Banknak
törlesztőrészletet, és abba gondoljunk bele, hogy ugyanez az összeg, 1,8 millió forint körül
volt még egy évvel ezelőtt, és ha tovább fog úszni a svájci frank, mi lesz velünk, ha 3 millió
forintot kellesz, hogy kifizessünk. Nem fogjuk tudni kifizetni. Ha nem kezdünk el mindenben
racionalizálni és nem kezdünk el mindenben forrást találni, hol tudunk kiadásokat csökkente-
ni, már pedig ez egy nagyon valós és nagyon húsbavágó, kiadáscsökkentő lépés, akkor lehet,
hogy egy év múlva, vagy nem tudom, hogy mikor, egy adósságrendezés rémképével kell,
hogy szembenézzünk, és ez egy nagyon nehéz kérdés lenne.

Nem akarom feltenni úgy szavazásra, hogy na akkor gyorsan most szavazzunk. Kinek mi a
véleménye, akár egyenként is, ki mit gondol? Menjünk akkor végig, sorba!

Vida Miklós képviselő:

Valahogy nem akarok véleményt mondani róla. Engem nagyon érint, nekem elviszi a kony-
hámat. Ha szívem szerint szavazok, akkor azt mondom, hogy ne adjuk ki a konyhát, de ha az
önkormányzat helyzetét nézzük, akkor azt mondom, ki kell adni. Nem akarok véleményt
mondani erről.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Nincs pályázati lehetőség, amivel a konyhát esetleg lehetne korszerűsíteni? Vagy esetleg má-
sik konyhát építeni, mint ahogyan már korábban is volt erről szó. Mondjuk új konyhát.

Tarnóczi József polgármester:

Ha tudsz ilyet, mutasd meg!

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Én nem tudok, csak kérdeztem, hogy nincs-e rá valamilyen lehetőség? Valamiféle pályázat?
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Tarnóczi József polgármester:

Még ha lenne is, ez azt jelenti, hogy 1-2 év mire odáig eljutnánk, hogy ez elkészüljön. Én nem
azt mondom, hogy vessük el, de a konyha jelenlegi helyzetében, állapotában ott nem tud
üzemelni tovább. Az, hogy lesz egy ilyen lehetőség és tudunk pályázni, mert egyébként  tény-
leg jő lenne egy étterem részre, mert lenne hova bővíteni, jó lenne sok mindenre, ha egyéb-
ként írna ki. Holnap jön az egyik pályázatíró cégnek az ügyvezetője, vannak pályázatok ami-
ket most, szeptemberben írtak ki, de az biztos, hogy ilyen jellegű nincs közte. Nagyjából már
most lehet tudni, hogy mik a prioritások. Nem tudok róla, ha lenne valami, egyébként nem
vetem el, hogy induljunk el valamilyen történetben, de nekünk mostanra kell valamilyen
megoldás, hogy valami javaslatot mondanak.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Ezek az összegek, ahogy most kaptuk az árajánlatot, a normatíva ezt lefedi?

Tarnóczi József polgármester:

Nem, semmilyen mértékben nem fedi le. Tehát jelenleg 34 millió forintba kerül a konyha,
ebből 15 millió forintot fed le a normatíva. Annyi történik, hogy most ki tudjuk hozni 24 vagy
26 millióból. Mint ahogy sem az oktatás, sem az élelmezés nem feli le, az a gond, hogy a be-
vételi oldal mindig alatta marad a kiadási oldalnak. Eddig ezt azért tudtuk valahogy kipako-
lászgatni, mert a politika valamilyen úton-módon ezt a lyukat mindig betömte. Ha 20 milliót
nem kapunk az elmúlt kilenc hónapban, akkor, most adósságrendezünk. Ennyi. Ez biztos, Ez
tuti. És mi van, ha jövőre nem kapunk 20 milliót. Az, hogy racionalizálni kell a működésün-
ket, az közel sem biztos, hogy a konyhánál megáll, mert van még rengeteg feladat, ez is egy
nagyon nehéz és nagyon húsbavágó kérdés.
Gondolom, hogy senki sem azért lett képviselő, hogy csupa happy és boldog dolog mellett
döntsön, különösen aki meg már ült itt az pontosan tudja, hogy nagyon nehéz kérdéseket kell
megrágni. Felvetődhet ez a kérdés, hogy már régebben is volt erről szó, hogy adjuk ki, akkor
meg miért nem? Nem volt elkészítve, nem kaptunk semmi olyan számadatot ami alátámasz-
totta volna azt, hogy igen ha ő, akkor mi lesz az emberekkel. Én azt tudom mondani, kimutat-
ható egyértelműen, hogy gazdaságosabban lehet üzemeltetni, az embereknek a sorsa szerin-
tem megnyugtatóan tud rendeződni, és egyébként meg nem kell azon aggódnunk, hogy a biz-
tonsággal meg mi lesz.

Zavarkő Zoltán képviselő:

Én már kaptam hideget meleget, hogy miért vagyok egyik oldalt, miért vagyok másik oldalt,
majd szavazok.

Tarnóczi József polgármester:

Neked nem kell állni sehová. Nem arról szól, egyik oldal, másik oldal,

Zavarkő Zoltán képviselő:

Én azt mondom, hogy maradjon így, ahogy van a konyha.
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Tarnóczi József polgármester:

Én ezt értem, de mi az érv? Miért?

Zavarkő Zoltán képviselő:

Ha jobban megnézzük, hogyha mi ezt a konyhát átadjuk, és ha nem lesz konyhapályázat, ak-
kor ezt a konyhát soha az életben újra be nem indítjuk.

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Már olyan visszhangok vannak, hogy elküldtünk egy embert, de jött helyette más, meg miért
jött, meg miért kellett akkor. Nem tudom, mert, most akkor megint az lesz, hogy a konyhát is
kicsinálta a testület.

Tarnóczi József polgármester:

Rám kell fogni. Én nyugodtan kibírom ezeket a kritikákat.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Úgyis rád mondják, most ez van.

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Én is úgy vagyok vele, hogy nem billen egyik oldalra sem a mérleg. Nem tudom. Tanácstalan
vagyok, mert persze én is azt mondom, hogy ez így nem maradhat, mert elég ha csak rá néz az
ember látja, hogy mi van. Viszont ezeket az embereket akik már itt vannak nem tudom hány
éve is, mint Erzsike, nem tudom, hogy hány éve dolgozik itt, 24 éve egyik napról a másikra
annyi munkája volt ezalatt az idő alatt.

Tarnóczi József polgármester:

De hát a munkáját nem veszíti el. A munkája megmarad.

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Igen, alkalmazzák, változatlan bérű juttatás mellett. Tehát ez garantálva van, hogy, te akkor
nem kapsz két évig nem kapsz egy fillér béremelést sem, akár mit is csinálsz.

Tarnóczi József polgármester:

Szerinted, most mi fogunk tudni neki adni?

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Nem, nem, nem tudom, meg senki nem is kap, de ebben pedig benne van, hogy két évig biz-
tos, hogy nem kap semmit.
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Tarnóczi József polgármester:

Jó, ezt én értem, csak ebben most az a nagy kérdés, hogy az Erzsike egzisztenciája a fontos,
vagy az hogy a serpenyőben ott a másik oldalon az a rész, amit be kellene tömnünk valahogy,
és amit nem tudunk betömni. És hát valljuk be őszintén, ha mondjuk azt hozta volna ki ez az
árajánlat, hogy nem lehet olcsóbban üzemeltetni, mert már kihasználtunk minden lehetőséget,
és ezt már nem lehet olcsóbban csinálni, mert ad egy árajánlatot, hogy nekünk most 24 milli-
óba kerül a konyha mindennel együtt, és körülbelül ennyiből hozza ki ő is, akkor nem lenne
kérdés.

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Ha meg azt nézzük, hogy mondod hogy milyen a konyha, hogy milyen állapotban van, maga
az egész kastély is olyan állapotban van. Ha azt nézzük, akkor a kastélyt is meg lehetne szün-
tetni, mert az is sokba van, át lehetne az egészet az iskolába helyezni, és az egészet am blokk
be lehetne zárni.

Tarnóczi József polgármester:

Következő a helyzet, hosszútávon, én azt gondolom, hogy ez egy elkerülhetetlen lépés kell
hogy legyen, idő kérdése csak. Ez kényszerhelyzet csak, ugyanis most ott van az óvoda.

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Tudom, hogy kényszerből át megy oda.

Tarnóczi József polgármester:

Most ott van az óvoda. Amikor ők kijöttek, akkor azon el lehet gondolkodni, hogy mi is le-
gyen, mert egyébként az egyik pályázat arról szól, hogy a funkcióját vesztett önkormányzati
ingatlanoknak a hasznosítása, című történet, hogy esetleg a kastélynak találni olyan funkciót,
amivel valamilyen hasznos dolgot tehetnénk, mert azzal alapvetően az a nagy gond, hogy
energetikai szempontból és épületgépészetileg teljesen tönkre van. Az összes nyílászárót ki
kellene cserélni, ott már nem is annyira a szigetelés, hanem maga a fal, a tetőszerkezet ami
gondot jelent, sok mindent kellene vele csinálni. Lehet, hogy lehet neki majd idővel valami
funkciót találni, ezt nem kétlem, nem tudom,. körbe kell járni ezt a történetet, de hogy most
nem a kastély a fő gond.

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Nem, csak én ezt arra mondtam, hogy a konyhát, ami ott van abban az épületben, és ami,
olyan amilyen elavult, akkor magát az egész épületet kell nézni.

Tarnóczi József polgármester:

Igen az egész épület már tönkre van. Én ahogy az előbb is elmondtam, hogy ez nem azt jelen-
ti, hogy most kiadtuk a konyhát, a testület hátradől és azt mondja, hogy királyság, mi megol-
dottunk mindent, a konyha most már biztosítva van frankón. Nincs biztosítva. Semmi nincs
biztosítva, gyakorlatilag az életünk egy késélen táncoláson múlik. Nem tudjuk, hogy a külső
tényezők milyen módon fogják az önkormányzatnak a létét, a gazdasági egyensúlyát befolyá-
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solni, van egy csomó tényező amire nem tudunk most válaszolt adni, nekünk most azt kell
megtalálni, hogy igen, ez egy pénztemető. Akkor ezt ki kell pipálni, kész tovább léptünk. Ak-
kor nézzük meg, hogy mi a következő pénztemető, és ezeken végig kell menni, ezeken a tör-
téneteken. Lehet, hogy lesz még jó néhány olyan lépés ami piszkosul nem kellemes, és nem
pozitív, és nem fognak érte agyon dicsérni, csak tudod, az a nagy kérdés, hogy az emberek
mit mondanak. És amikor majd tényleg az van, hogy beledőlünk a kardunkba, akkor mi a tú-
rót fognak mondani? Akkor meg az lesz, hogy na ezek a hülyék minek ültek ott, hagyták,
hogy becsődöljön az önkormányzat?

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Hát akkor is szidni fognak, meg most is.

Tarnóczi József polgármester:

Azt szoktam mondani példaként, hogy menj már be az óvodába, és szavaztasd már meg a
gyerekeket arra, hogy kapjanak-e védőoltást.
Teljesen demokratikus szavazás, hogy lehessen papír, ceruza. És akkor te tudod, hogy meg
kell csinálni. Ezért vagy abban a helyzetben és abban a pozícióban, hogy más a rálátásod.
Mást lát ő, de most nem akarok senkit megbántani, nem akarok senkit ledegradálni senkit,
hogy ő mit lát. Mi látjuk a kasszát, látjuk a bevételeinket, látjuk a lehetőségeinket, és látom
azt, hogy nagy baj lesz, kérem tisztelettel, ha valamit nem csinálunk. Folyamatosan csinálunk,
mert valamit építgetünk, a másik oldalról meg megjelenik egy igény, hogy beruházzál.
Egyébként meg azt mondják, hogy építkezzél, mert egyébként pedig csinálj ezt, csinálj azt,
csináld meg az óvodát, csináld meg a bővítést, és még nem tudom micsodát. Igen ám, de hitelt
nem tudok felvenni, mert már nem kapok, de nem is vennék fel egyébként, de nem is kapok.
És akkor miből? Önerőt miből teszem hozzá? Ez a nagy kérdés? Tehát építkezzél, tegyed a
dolgodat, őrizd meg a pénzügyi egyensúlyt, és akkor most az a nagy gond, hogy mi lesz most
két emberrel. Már elnézést, egzisztenciájuk nem sérül, munkájuk lesz, az meg, ha valaki meg-
sértődik. Tessék. Elmegy. Az meg az ő döntése. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja bánni,
ha elmegy, mert jelenleg biztosítva lenne a munkája, egzisztenciája.

Gulyásné Sági Julianna képviselőasszony:

Jó, hogy ilyen sokat beszéltél, mert annyi indulat feljött bennem amíg Te beszéltél Jutka.
A 25 év, meg amikor engem elküldtek, végül is ezek személyes dolgok, akkor nem mérlegel-
ték hogy hová kerülök, csak a kapcsolataim miatt kellett elmennem.  Semmi bajom Erzsiké-
vel, mert tényleg nagyon sokat segít, de nekem is sok szabadidőm ment el és nem mérlegel-
ték. És nem két emberről, hanem arról a két emberről, akinek biztosított a továbbiakban is a
munkája. Viszont látható, hogy ez a konyha tovább, így nem üzemeltethető. Mi nem tudjuk,
ha még pályázat lenne is esetleg, az a későbbiekben is megvalósítható, de ha most lenne kiír-
va, akkor is legalább két év. Tehát én abszolút mértékben támogatom a konyha kiadását. És
én azt gondolom, hogy azért lettünk képviselők, hogy fel merjük azt vállalni, hogy igen dön-
tenünk kell, néha olyanban is döntenünk kell, amivel egyébként meg szívem szerint én is azt
mondanám, hogy én szeretem Erzsikét, sokat segít, hát maradjon, de önkormányzat, az ön-
kormányzat gazdálkodása. Most mi lesz? Miből? Igen, több minden van amihez hozzá fog
kelleni nyúlni, és teljesen tiszta lelkiismerettel, nem azért mert én ezt nem szeretem, vagy azt
nem szeretem, mert itt nincsen helye, mert biztosított mind a kettőnek, illetve mind a három-
nak a továbbfoglalkoztatása. És akár később még konyhánk is lehet.
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Tarnóczi József polgármester:

Még egy valamit, én senkit nem küldtem el eddig, akik elmentek, azok mind maguktól men-
tek el. Azért mondom, hogy én Bertit sem küldtem el, azt mondtam, hogy megváltozik a
munkaköre, mert azt amit csinált, az nem csinálta meg olyan minőségben, mint ahogy azt el-
vártam volna tőle.

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Én ebből nem akarok itt közöttünk konfliktust, én csak elmondtam amit a faluban hallottam.

Solymosi Imréné képviselőasszony:

Én azt hiszem, hogy ha csak egy kis esély is lenne arra, hogy a konyha megmeneküljön, akkor
én megragadnám ezt a kis esélyt, mert nekem szívügyem a konyha, meg az, hogy a gyerekek
mit esznek, és olyan jó lenne, ha az önkormányzat kezében lenne és az önkormányzat szab-
hatná meg azt, hogy mit egyenek a gyerekek, meg mennyit, meg milyen körülmények között.
Ugyanúgy vívódom, mint itt a képviselőtársaim, tehát az eszem mást mond mint amit a szí-
vem diktál, határozott az elképzelésem, tudom, hogy hogyan fogok dönteni, de azt most még
én sem mondanám meg. Egy dolgot nem kérdeztünk meg egyik vállalkozótól sem, de hát
úgyis az lett volna a válasz, ha el akarja magát adni, hogy nem fog árat emelni, csak egy aggá-
lyom van még, hogyha azt mondja három hónap múlva, hogy ezt az árat nem tudja tartani, és
magasabb áron fogja szállítani az ennivalót.

Tarnóczi József polgármester:

Úgy, hogy abba a szolgáltatói megállapodásba rögzíteni kell, hogy fenntartja az árat. Valószí-
nűleg évente vizsgálja felül, és évente emel, de gondolom ez tárgyalás kérdése, hogy most
indokolt, nem indokolt. Tehát az üzemeltetésnél is az a gondunk, hogy tudunk-e tárgyalni a
gázszolgáltatóval, hogy tavaly vagy két évvel ezelőtt mennyibe került, és hol tudtunk beszélni
a Tigázzal, hogy kevesebbért ad már a gázt.
Ki lehet kötni természetesen az üzemeltetési megállapodásban, hogy ezt hogy kezeljük, mint
kezeljük és egyébként jó is, hogy felhívtad erre a figyelmet, hogy erre majd oda kell figyelni,
gondolom én, ha úgy alakul, hogy szerződéskötésre kerül a sor, akkor ezt a szerződés meg
kell nézni a képviselő-testületnek,  hogy az se úgy történjen, hogy csak alá van írva, és vi-
szont látásra, hanem ezt majd közkinccsé fogom tenni, hogy az aláírható állapotba kerüljön. A
döntést kell meghozni, és azután le kell zongorázni gyorsan ennek a dolgait.

Én azt gondolom, hogy már mindenki kitalálta, hogy mit akar, és hogy fog dönteni. Én akkor
abban a kérdésben, tisztelettel megkérem a képviselő-testületet, hogy aki támogatja azt a ja-
vaslatot, hogy egy külső szolgáltatónak a  konyha üzemeltetését kiadjuk, az kérem kézfeltar-
tásával jelezze!

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett az alábbi
határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2011. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozata
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Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvitatta a konyha kiszervezésével kapcsolatos álláspontokat és úgy döntött, hogy a

konyhát kiadja üzemeltetésre külsős cégnek.

Tarnóczi József polgármester:

A beadott ajánlatok közül a Casa Nostra Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Az ellenérzések mellett
ez a fő szempont, így vagy meghozzuk a döntést, vagy sem.

Én megmondom nagyon őszintén, hogy Attilával kapcsolatban nagyon sok olyan félelmem
van, hogy igen, ott kell odafigyelni, és hogy élelmezésvezetőt neki mindenféleképpen foglal-
koztatni kell, mert hogy össze kell rakni. Ilyen szinten a közétkeztetéssel nem foglalkozott. Én
szívem szerint azt gondolom, hogy mégis csak esélyt kellene neki adni erre, mert hogyha nem
működik, szintén ki lehet kötni szerződésesen, hogy mik azok a kritériumrendszerek, amiknek
esetleg, ha mégsem tudjuk üzemeltetni, akkor az Ebédfutárhoz még mindig tudunk menni, és
ők még mindig át tudják venni, hiszen ez egy cég, egy vállalkozó, tehát ő nem abból él, hogy
megsértődik, ha nemet mondanak neki, hanem abból él, hogy  szolgáltat. Igen, érzem az
Ebédfutárban a profizmust, érzem azt, hogy ezek pontosan tudják, hogy miről beszélnek ami-
kor arról van szó, hogy adag, és mikrogrammra ki van számolva minden, meg rendben van.
Viszont Attila meg egy helyi ember, aki itt próbálkozik nálunk, itt fektet be, ide épített egy
éttermet, itt akar boldogulni, és egyébként meg vannak még komoly elképzelései a jövőt ille-
tően.
Egyébként még azt is bele lehet építeni a szerződésbe, hogy mondjuk egy év múlva dönteni
kelljen, hogy marad-e továbbra is ő, vagy egyfajta próbaidőt kikötni.
Ha nem szolgáltat megfelelően, akkor az a kérdés, hogy olyan felmondási időt rakjunk bele a
szerződésbe amivel adott esetben belenyúlunk, vagy azt mondjuk, hogy van egy határozott
ideig szóló szerződés és meg tudjuk nézni, hogy a megállapodásnak megfelelően teljesültek,
nem teljesültek, rendben volt, nem volt rendben  és meg lehet mondani neki különféle indok-
lás nélkül, hogy ne haragudj, de tovább lépünk. Ezzel van egyfajta megfelelés kényszere is,
hogy azért csak úgy kellene neki csinálni, hogy azért annyira nem lazán.

Horváthné Kádár Judit képviselőasszony:

Muhiban én úgy hallom, meg vannak vele elégedve, meg én látom azt az étlapot, megnézem,
tehát hogy jók a kaják szerintem, csak nem tudom milyen a tapasztalat.

Tarnóczi József polgármester:

Én azt mondtam neki, amikor kértem árajánlatot, hogy nem tudom, hogy ki tudjuk-e adni,
mert megmondom őszintén, én nem voltam nagyon biztos ebben a történetben. Valljuk be
nem egy olyan sima menet ez semmilyen szempontból, én ezzel tisztában vagyok. Elmond-
tam, hogy de amennyiben úgy alakul, ha mégis úgy dönt a testület, hogy kiadjuk, akkor vi-
szont úgy számolja ki, hogy ezt távirati sebességgel. A konyhája adott, főzni tud ilyen lét-
számra, amit neki be kell szerezni, azok a szállítóedények.

Vida Miklós képviselő:

Elmegy és vesz.

Tarnóczi József polgármester:
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Nem olyan egyszerű ám.  Jó, hozzálehet jutni, viszont nem 100 Ft-osban biztosan nem tud
venni.

Vida Miklós képviselő:

Nem egyik napról a másikra. Gondolom a megfelelő helyen. Neki már tudni kell, hogy hol
lehet beszerezni.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Engedélyük van egyáltalán?

Tarnóczi József polgármester:

Van. A helyzet az, hogy, de mire gondolsz, milyen engedélyekre?

Zavarkó Zoltán képviselő:

ÁNTSZ-től gondolom kell a közétkeztetésre.

Tarnóczi József polgármester:

Eleve konyha, mind a kettőnek van működési engedélye. Ha esetleg mégis kiderül hogy
nincs, az az ő sara.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Ha bezárják, akkor meg a miénk, ha egyik napról a másikra nem lesz ebéd.

Tarnóczi József polgármester:

Most is közétkeztet. Alapvetően neki ugyanolyan HACCP szabályoknak kell megfelelni, mert
hogy  éttermet üzemeltet és közétkeztet most is. Ha ki derül pár napon belül, hogy ez meg az,
meg amaz nincsen neki, még akkor is van alternatívánk, sőt ma megkeresett egy tiszaújvárosi
cég, hogy hallotta, hogy kértünk be árajánlatot, hogy ő is adna be.
Az a helyzet, hogy most már annyira szorít minket a cipő, hogy nem tudunk már abba bele-
menni, hogy számolgassunk tovább. Azok a számok amiket eddig kaptunk, azok körülbelül
reálisak. Nagyjából ennyiből ki lehet hozni ezt.

Tarnóczi József polgármester:

Egyéb hozzászólás? Úgy látom, hogy a döntés megvan a fejekben, kérem szavazzunk a győz-
tesről!

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot
hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2011. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozata
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Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy az önkormányzati fenntartású közkönyha üzemeltetésére kiírt pá-
lyázat győztesének az összességében legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Casa Nostra Kft-t
(3551 Ónod, Rákóczi u. 57.) hirdeti ki.

- felhatalmazza a polgármestert a dokumentációk aláírására

felelős: polgármester határidő: 2011. október 1.

Tarnóczi József polgármester:

A fentieken kívül van valakinek közérdekű bejelentése?  Ha nincs, akkor köszönöm a megje-
lenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József         Dr. Kiss Krisztián
         polgármester                  jegyző

     Horváthné Kádár Judit             Vida Miklós
     jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő


