
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 14.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehí-
vott soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Nor-
bert, Péntek Vince, Talián Bálint Attila és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív sze-
rinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett képviselő. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2017. (XI. 14.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A konyha üzemeltetésbe adásának megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ A konyha üzemeltetésbe adásának megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az októberben tartott testületi 
ülésre meghívásra került a konyhát üzemeltetni kívánó cég képviselője. Elmondja, hogy kérte 
a testületi tagokat, hogy gondolják végig az üzemeltetésbe adás előnyeit és hátrányait és 
mondják el a véleményüket. Tájékoztatást ad arról, hogy a számításai szerint a konyha, ön-
kormányzat általi működtetése nem mínuszos, a hozzáadott összeg abból adódik, hogy az ön-
kormányzat átvállalta azoknak a gyermekeknek az étkezési költségét, akik amúgy fizetnének. 
Kiemeli, hogy ez az összeg kb. 3,5 millió forint éves szinten. Elmondja, hogy beszélt a kony-
hai dolgozókkal az üzemeltetésbe adás lehetőségéről. Kéri a képviselőket, hogy mondják el 
véleményüket az üzemeltetésbe adással kapcsolatban. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Liber János képviselő 

Elmondja, hogy több érvet is összeggyűjtött, melyek mindegyike amellett szól, hogy ne adja 
ki az önkormányzat a konyhát üzemeltetésbe.  
Elsőként kiemeli, hogy nincs számottevő különbség az étlapok között, mivel minden konyhá-
nak az ételek tekintetében meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak. Kiemeli, hogy jelen-
leg 7 fő dolgozik a konyhán közalkalmazotti jogviszonyban, mely az átadással megszűnne és 
ezzel együtt minden kedvezménytől elesnének a jövőben. Kiemeli, hogy nem lehet a közüze-
mi számlákat elkülöníteni a konyhára és az iskolára vonatkozóan, tehát nem lenne reális a 
megállapodás, a tényleges megosztás pedig sokba kerülne az önkormányzatnak. Számításai 
szerint a konyha működtetése belefér a kapott normatívába, és szinte 100 %-os a kihasználás 
is. Fontosnak tartja megemlíteni a sok önkormányzati rendezvényt, melyekre a konyha szol-
gáltatja az étkezést. Összefoglalva kiemeli, hogy nem javasolja az üzemeltetésbe adást. 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint a legfőbb tényezők a konyha esetében a dolgozók, akiknek megszűnne a 
közalkalmazotti jogviszonya. Kiemeli, hogy az önkormányzat nagyon sokat segít a konyha 
dolgozóknak azzal, hogy közfoglalkoztatottakat biztosít. Nem javasolja az üzemeltetésbe 
adást. 

Liber János képviselő 

Hangsúlyozza, hogy az ételek minőségével és az étlappal van a legnagyobb probléma a kony-
hán, de ezen lehetne változtatni. Véleménye szerint alakulnia kellene egy bizottságnak, mely-
nek a tagjai jeleznék az ételekkel kapcsolatos problémákat a polgármesternek.  

Péntek László polgármester 

Megkérdezi, hogy az ételek minőségével is foglalkozna a bizottság? 

Liber János képviselő 

A polgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a bizottság természetesen az ételek 
minőségével kapcsolatos problémákat is megfogalmazná. Kiemeli, hogy célszerűnek tartaná, 
ha a település minden intézményéből lenne egy-egy tag a bizottságban. 

Péntek Vince képviselő 

Kiemeli, hogy a lényeg az „ehető” minőség kivitelezése. Elmondja, hogy a tízórai és az 
uzsonna esetében az adagokkal is probléma van, előfordul, hogy egy vékony szelet uborka 
van egy zsemlében.  
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Gyöngyösi Norbert képviselő 

Elmondja, hogy sokan mondják a faluban, hogy kevés az étel mennyisége, de a minőséggel is 
nagy probléma van. Kiemeli, hogy az elmúlt héten legalább 4 fő mondta azt, hogy le fogja 
mondani az ételt. 

Péntek László polgármester 

Felmerült benne az is, hogy egy másik cég étlapját főzetnék meg a konyhával. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint ne adja üzemeltetésbe az önkormányzat a konyhát, de az ételek minőségén 
változtatni kell. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a szociális- és a vendégétkezés során nagyobb adagot kellene adni, mint 
amit a felső tagozatos iskolások kapnak. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Kiemeli, hogy először a minőségen kellene változtatni. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Hangsúlyozza, hogy „béke” sohasem lesz. Kiemeli, hogy az igények és az ízlések különböz-
nek. Elmondja, hogy az idősek azért is kevesellik az étel mennyiségét, mert ők az ebédből va-
csorázni is szeretnének sok esetében. Kiemeli, hogy nem tudja elképzelni azt, hogy egy vál-
lalkozó nullára hozza ki az étkezést. Felmerül benne a kérdés, hogy mit tesz ennek érdekében, 
esetleg lekapcsolja az áramot vagy kevesebb bért ad a dolgozóknak? Véleménye szerint meg-
oldható problémák vannak a konyhával kapcsolatban, tehát nem javasolja az üzemeltetésbe 
adást. 

Talián Bálint képviselő 

Elmondja, hogy nem ért a közétkeztetéshez, de ha az önkormányzat kijön az állami támoga-
tásból a konyha esetében, akkor kár lenne felforgatni a konyha életét. Véleménye szerint nincs 
kardinális probléma, az étel minőségére pedig oda kell figyelni. 

Péntek László polgármester 
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Összefoglalja a képviselők által elmondottakat, mely vélemények alapján javasolja, hogy a 
konyha maradjon az önkormányzat fenntartásában és ne adják ki üzemeltetésbe. 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2017. (XI. 14.) önkor-
mányzati határozata konyha működtetéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Seges-
di Tündérkert Óvoda telephelyeként működő Napközi-otthonos konyha maradjon az 
önkormányzat működtetésében, és ne adják ki üzemeltetésbe.  

2./ A képviselő-testület a konyha működésével kapcsolatban fokozott elvárást határoz 
meg az ételek minőségének javulása érdekében.  
3./ A képviselő-testület egyet ért az élelmezésvezetőből, egy fő pedagógusból, egy fő 
óvodai dolgozóból és egy fő szociális dolgozóból álló bizottság felállításával, melynek 
feladata az ételek minőségével kapcsolatos kritikák és problémák meghatározása, va-
lamint javaslattétel az étlap összeállítására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati árkok tisztí-
tása során nagyon sok ág jellegű fát termeltek ki. Javasolja, hogy az ág jellegű fákat bruttó 
10.000 Ft/1,5 m3 áron értékesítse az önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2017. (XI. 14.) önkor-
mányzati határozata ág jellegű fa értékesítéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkor-
mányzat a rendelkezésére álló ág jellegű fákat bruttó 10.000 Ft/1,5 m2 áron értékesítse. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


