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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről 2013.
március 6-án (szerda) du. 16.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Bíró Rita képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bóta József Sándor Gaszting Kft képviselője.
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a 6 képviselőtestületi tag közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Gaszting Kft- vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról döntés.
Előadó: Bukta Gábor polgármester

Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi ponttal a képviselő-testület egyetért-e?
Aki egyetért a kiküldött napirendi ponttal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontot.
A jegyzőkönyv vezetőnek Ficsórné Pécsi Juditot, hitelesítőnek pedig Bukta Mária képviselőt
javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
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1.) A GasztingKft-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról döntés.
Bukta Gábor polgármester
Köszöntöm a megjelenteket, és külön köszöntöm Bóta József Sándor urat a Gaszting Kft
képviselőjét.
Tájékoztatom a megjelenteket hogy a költségvetési rendelet készítése során,-mivel mínuszos
költségvetést nem lehet készíteni, - megpróbáltuk 0-ra kihozni a költségvetést. Megoldásnak
azt találtuk hogy ha a Gondozási Központba a reggelit és a vacsorát helyben, a Központi
Konyhán készítené el az ott dolgozó 3 fő. Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy a
Gaszting Kft- vel kötött szerződést módosítani szeretné. A reggelit és vacsorát az
Önkormányzat saját maga oldaná meg. A Gaszting Kft most 800 Ft-ért szállítja a reggelit és a
vacsorát a Gondozási Központba. Az élelmezésvezető végzett számításokat, figyelembe véve
a normákat, és az előírt adagokat, és mi ugyanezt napi 400 Ft-ból ki tudjuk gazdálkodni.
Azért van most itt Bóta úr, hogy beszéljük meg, hogy mik a lehetőségek, hogyan tudjuk a
szerződést módosítani ezen a téren, tekintettel arra, hogy a kft nem vett át olyan terméket, bár
a szerződés szerint meg kellett volna tennie, amit a start munka keretében termeltünk meg. A
saját erőből történő étkeztetés 5 M Ft megtakarítást ered ményezne az Önkormányzatnak.
Bóta József Sándor Gaszting Kft. képviselője
Számomra azért érthetetlen ez az egész, mert még egy év sem telt el, és a szerződés 3 évre
szól.
A közétkeztetésnek szabályai vannak, a beszállítók is kötelezve vannak arra, hogy a nagyon
szigorú HCCP rendszer alapján szállíthatnak bármilyen terméket.
Ha ezzel a rendszerrel nem rendelkezik az Önkormányzat, saját maga ugyan felhasználhatja,
de közétkeztetésben viszont nem látom azt biztosítva, hogy minden tekintetben kielégítené az
önkormányzati étkeztetés valós igényeket.
Én is hivatkozhatnék az Önkormányzat szerződő szegő magatartására, mely miatt késve
kaptuk meg pénzeinket, és emiatt hitelfelvételre kényszerültünk.
Amiről véleményem szerint tárgyalhatunk, a start munka program keretében megtermelt
termékek a mindenkori piaci áron történő megvásárlásáról azzal, hogy ez csökkenteni a
számla értékét, de ehhez is szükséges szállítólevél a meghatározott jelzésekkel, hogy a
közegészségügyi biztonságot ne veszélyeztesse.
Az Önkormányzat által elképzelt „közösködést” a Kft nem vállalhatja fel. A közegészségügyi
engedélyt nem vagyok hajlandó megsérteni. Van egy zárt HCCP rendszerünk, amin ezáltal rés
nyílna, ha mi csak az ebédet szállítanánk.
Véleményem szerint a savanyítás csak engedéllyel történhet, és csak szállítólevéllel tudjuk
átvenni a megtermelt zöldségeket is.
Tavaly a paradicsom és a paprikatermés nem volt rossz, a bab már igen, a borsó minősége
sem volt jónak mondható, nem is volt sok, a vöröshagyma nagyon apró volt, ami egy
nagyüzemi konyhán nem jelent előnyt. Burgonyára lett volna viszont szükség.
Bukta Gábor polgármester
Meg kívánom jegyezni, ha jól emlékszem a te kérésed alapján lett eltéve a lecsó a
fagyasztóba, ami azóta is van, mert egy zacskóval sem került átvételre.
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Bóta József Sándor Gaszting Kft. képviselője
Amíg nincs baj, addig nincs baj, a fagyasztott termékek esetében is fontos a pontos cimkézés,
hogy azon minden fel legyen tüntetve.
Bukta Gábor polgármester
Azt szeretnénk, ha az ebéd ugyanúgy maradna mint eddig, csak a reggeli és a vacsora
elkészítése a mi feladatunk lenne, mivel nekünk van 3 dolgozónk és nem szeretnénk őket
elküldeni.
Bóta József Sándor Gaszting Kft. képviselője
Magam részéről én nem tudom elfogadni ezekkel a feltételekkel, 180 nap a rendes felmondási
idő. Ha testület úgy dönt, én a felmondási időt elfogadom, és megszüntetjük a szállítást.
Én a Gaszting Kft presztizsét nem vagyok hajlandó feláldozni, holmi kis reggeli és vacsora
fejében.
Januárban nem emeltem árat, bár szerződés szerint megtehettem volna.
Bukta Gábor polgármester
Annak idején, amikor a három lehetséges szállító közül a Gaszting Kft választotta a
képviselő-testület a legmagasabb árat választottuk ki, azért mert azt mondta a képviselőtestület, hogy Szihalom felé nyitni kell, és szeretnénk egy jó kapcsolatot ápolni ezáltal.
Szinte kivétel nélkül hideg volt a reggeli és a vacsora minden alkalommal, a szállítási költség
pedig kétszer van felszámolva naponta, pedig csak egyszer jön az autó, mivel délben az
ebéddel lehozza a vacsorát, és a másnapi reggelit. Utólag értesült a képviselő-testület arról is,
hogy naponta 18 önkormányzati dolgozó kap „ingyen” ebédet a Gaszting Kft-től. Az
önkormányzatnál 56 dolgozó van, azok akik nem kapnak ebédet, pl. a pedagógusok, nem
nézik jó szemmel, hogy ők miért nem kapnak, az óvodában pedig igen.
Bóta József Sándor Gaszting Kft. képviselője
Azt a 18 adag ebédet ajándékba adjuk a dolgozóknak.
Bukta Imre képviselő
Egy gyors számolást végezve, ez a 18 adag ebéd a Gaszting Kft-nek évente 3,8 M Ft-ot jelent.
Ezt az összeget valahol meg kell spórolni. Muszáj ezt adni?
Bóta József Sándor Gaszting Kft. képviselője
Ez egy gesztus a részünkről, pontosan azért, hogy az ebédet előírás szerint kiosszák.
Bukta Imre képviselő
De ez feszültséget okoz a dolgozók között, mert nem kap mindenki.
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Bukta Mária képviselő
Véleményem szerint a felelősség az Önkormányzaté lenne, és ezé a konyháé, ahol igenis van
élelmezésvezető, és a tápanyagnormáknak megfelelően készítette el a testület elé azt az
árajánlatot, miszerint az önök által leszámlázott reggeli és vacsora árát, -ami 804 Ft- ő 400 Ftból ki tudta kalkulálni. Ez közel 5 M Ft megtakarítást jelent a költségvetésben.
Ehhez kérnénk a Gaszting Kft képviselőjének a támogatását, hogy ilyen módosításokkal ezt
meg tudjuk oldani. A képviselő-testület nevében is szeretnék elnézést kérni a késedelmes
számla fizetések miatt. Ha lett volna az Önkormányzatnak pénze, biztosan nem várja meg a z
ÖNHIKI-t a fizetéssel.
Bóta József Sándor Gaszting Kft. képviselője
Én, elmondtam a Kft érveit.
Bukta Gábor polgármester
Utána érdeklődtem, hogy a környező településeken lényegesen olcsóbban tudják biztosítani az
ebédet.
Büszke vagyok arra, hogy 25 évig, amíg üzemelt a Központi Konyha soha nem volt
semmilyen gond, mérgezés, vagy egyéb szabálytalanság.
Bóta József Sándor Gaszting Kft. képviselője
A minőségből, és a mennyiségből nem akarunk leadni, árat sem emeltünk. 30 adag ebédért
nem adhatom fel a Kft presztizsét. Amit tudok engedni, az a vacsora szállításából a 20 Ft +
Áfa / adag. Ennyivel tudom csökkenteni a számla összegét. Valamint papíron kell lefektetni,
hogy a start munkaprogramban megtermelt árukból mit és mennyit veszünk át, és szigorúan
csak szállítólevél kíséretében.
Bukta Gábor polgármester
Tudomásul vettük, a képviselő-testület joga erről dönteni. Kérdés?
Bukta Imre képviselő
Én remélem, hogy nem szűnik meg ez a szerződés a Gaszting Kft-vel.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, tisztelettel megköszönöm Bóta úrnak, hogy eljött, és
tájékoztatni fogjuk a képviselő-testület döntéséről.
17.20-kor Bóta József Sándor távozik.
17.20-tól 17.30- ig szünet.
Bukta Gábor polgármester
Egerfarmoson lényegesen olcsóbb a reggeli, ebéd és vacsora, bármelyik intézménynél.
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Gazsi László képviselő
Én személy szerint nem akarom felrúgni a szerződést.
Bukta Gábor polgármester
A költségvetés mínuszából próbáltunk lefaragni ezáltal, hogy 0-ra ki tudjuk hozni.
Nem a megszűntetés a cél, hanem a spórolás. Elengedte a vacsora szállítási költségét.
Bukta Mária képviselő
Bóta nem megy bele abba a módosításba, amit a képviselő-testület szeretett volna, ezért a
kérdés az, hogy továbbra is fenntartjuk-e a Gaszting Kft-vel a szerződést, mert ha igen, akkor
több ponton is módosítani kell a szerződést. A másik lehetőség pedig, hogy felmondjuk a
szerződést 180 napos felmondási idővel, pályázatot írunk ki, és mással kötünk szerződést az
étkezés biztosítására.
Elképzelhető, hogy kapunk ettől olcsóbb ajánlatot is, mint ahogy akkor is kaptunk volna,
amikor Bótát választottuk, csak akkor azt mondta a képviselő-testület, hogy nyitni kell
Szihalom felé a jó kapcsolat reményében.
Amennyiben amellett dönt a képviselő-testület, hogy a Gaszting Kft-vel továbbra is fenntartja
a szerződést, akkor el kell azon gondolkodni, hogy a költségvetést hogyan módosítsuk.
A véleményem az, hogy a konyhán sokan vannak, le kell csökkenteni a létszámot 2 főre, 1 főt
el kell küldeni.
Amennyiben feladatként kapták volna a reggeli és a vacsora elkészítését, akkor maradhatott
volna a 3 fő, de így fel kell vállalni, hogy el kell küldeni 1 embert.
Bukta Gábor polgármester
A szerződést több ponton is módosítani kell. Megállapodást kell kötni, hogy a start
munkaprogramban megtermelt zöldségek átvétele milyen formában fog megvalósulni,
valamint annak ellenértéke, hogy kerül kompenzálásra.
Bukta Lajos képviselő
Szerintem, maradjon a Gaszting Kft kezében a közétkeztetés.
Az elbocsátást nem szeretném a konyhai dolgozóknál, de egy ésszerű óraszám csökkentés
elkerülhetetlen.
Gazsi László képviselő
Én nem támogatom, hogy megszűntessük a szerződést.
Ha 6 órára lecsökkentjük a konyhai dolgozók óraszámát, azt mondták, hogy akkor
felmondanak, nem kell őket elküldeni.
Maradna 2 fő a konyhán, ebéd kihordásra, pedig megbízási szerződéssel fel vennénk valakit
napi 2 órába.
A 3 konyhai dolgozó bérére nincs normatíva.
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Bukta Gábor polgármester
Eltolt, vagy osztott munkaidővel is megoldható lenne a konyhások munkaideje, és akkor nem
kellene elküldeni senkit.
Gazsi László képviselő
A konyhán 4 óra az, amit munkával töltenek a dolgozók. A Gondozási Központból
átcsoportosítással az ebéd kihordás idejére a takarítónő is kihordhatná az ebédet.
Bukta Mária képviselő
Fenntartom a véleményemet, a képviselő-testület döntsön a Gaszting Kft- vel kötött szerződés
sorsáról az összes többi kérdésről, így a költségvetésről is csak ezek után lehet beszélni.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Gaszting Kft-vel a Vállalkozási
szerződést felmondjuk, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 0 igen, 5 nem, 1 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testület 12/2013. (III.06.) számú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Gaszting Kft- vel kötött Közétkeztetési
Vállalkozási Szerződést nem kívánja
felmondani.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, és az
aljegyzőt, hogy a Gaszting Kft-vel közösen
végezzék el a Közétkeztetési Vállalkozási
Szerződés, és mellékletei módosítását és
terjesszék a képviselő-testület elé.
Felelős:Polgármester, aljegyző
Határidő: 2013.március 31.
Bukta Gábor polgármester
Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a gazdasági vezetővel, a polgármesterrel és a
jegyzővel együtt készítsen olyan elfogadható költségvetési rendelet módosítására irányuló
tervet, a 4,6 M Ft-os összeg lefaragására, amely a képviselő-testület elé terjesztve
megtárgyalásra kerül.
Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a Kormányhivatal álláspontja szerint a képviselőttestület anyagához előterjesztéseket kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell, hogy mire
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irányul a döntés, és az előterjesztések, valamint a testületi ülésekről a jegyzőkönyv elkészítése
a jegyző, aljegyző feladata. Ennek oka az, hogy a törvényben is változások vannak.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 18 óra 10 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

