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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó  Város  Képviselő-testületének  2011.  január  07-én  12  órai  kezdettel  a 
Polgármesterei  Hivatal  Tanácskozóteremben  (4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.  sz.) 
megtartott rendkívüli nyilvános ülésről. 

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Budainé Veres Ágnes, Elek László, Gyermánné 
Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, 
Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők. 

Tanácskozási  joggal  jelen  van: Dr.  Mátyás  B.  Szabolcs  jegyző,  Dr.  Szűcs  Andrea  TKO 
vezetője, Dr. Egyed Adrienn mb. közbeszerzési referens

Meghívottként jelen van: Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet részéről.

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott  12 fő képviselőből  11 fő jelen van,  így a képviselő-
testület  h a t á r o z a t k é p e s.  

A  mai  rendkívüli  ülés  meghívóját  írásban  a  hozzákapcsolódó  előterjesztésekkel  együtt 
megkapták. Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? 

Ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:

N A P I R E N D

1./ Előterjesztés a 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás 
    ellátása” tárgyú kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során 
    beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    Száma: 3-1/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása



1./ Előterjesztés a 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás 
    ellátása” tárgyú kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során 
    beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    Száma: 3-1/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A közbeszerzési  előkészítő  bizottság  előzőleg ülésezett,  a  bizottság a  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolja. Azon túlmenően, hogy a hiánypótlás során nem teljesítette az M&H 
minden kiírás szerinti  hiánypótlást  – 2011.  január  3-ával  APEH végrehajtási  jog is  van a 
céggel szemben. Nem szorosan tartozik most a tárgyhoz, viszont abból a szempontból igen, 
hogy nem egy egyszeri és egy alkalomról kell dönteni a képviselő-testületnek. Igyekeztem 
utánanézni  a  dolognak.  Az  előkészítő  bizottság  javaslata  teljesen  korrekt  lenne  ebből  a 
szempontból, nem akarnám bővíteni a kört,  hogy mi miatt kellene még az M&H ajánlatát 
elutasítani, ez a közbeszerzési törvény szerinti hivatkozás teljesen megfelel az idevonatkozó 
jognak. A P. DUSSMANN Kft. ajánlata lényegesen magasabb, de ugyanakkor ez a cég egy 
közel  9  milliárd  forint  bevételű  cég,  amiből  közel  3,5  milliárd  forint  a  közétkeztetésből 
származó árbevétele. Úgy gondolom, hogy egy ekkora cég, másképp tudja kezelni ezeket az 
ügyeket, amit azért az újfehértói közétkeztetés során meg kell oldani. Azt látni kell, hogy a P. 
DUSSMANN  az  a  cég,  amelyik  a  legmagasabb  bérleti  díjat  ajánlotta,  egy  sematikus  és 
semmiféle túlmenő következtetést ne vonjatok le, de ha abból kiindulunk, hogy 140 millió 
forint, amit az önkormányzatnak fizetni kell az étkeztetéssel kapcsolatosan egy év alatt, ez 
alapján  az  ajánlat  alapján.  Ebből  a  140  millióból  60  milliót  visszafizet  a  cég  az 
önkormányzatnak.  Marad  80  millió  forint,  ebből  a  gyermekétkeztetés  kapcsán  tavaly  57 
millió,  most  55  millió  forint  körüli  összeg  az,  ami  normatíva  alapján  a  2-3  gyerekesek 
étkeztetése kapcsán felmerül. Ha ebből a 80 millióból leveszem az 55 milliót, marad 25 millió 
forint, a tavalyi év folyamán, illetve a számítások alapján durván egy 20 millió forint az az 
összeg,  amelyet térítési  díj  formájában befizettek még 2010.-ben a gyerekek az étkezéssel 
kapcsolatosan.  Igazából  egy  5  millió  körüli  az  az  összeg,  de  ha  az  étkeztetők  létszáma 
magasabb,  akkor  akár  azt  is  lehet  mondani  ilyen  nagyságrendnél,  hogy  gyakorlatilag  az 
önkormányzatnak plusz pénz berakása nélkül ebben a formában ez a része kezelhető. Jelen 
pillanatban ez látszik. Azt is látni kell, hogy a cégnek az ajánlata nem tartalmazza a szociális 
étkeztetéssel kapcsolatos dolgokat, hiszen az nem az önkormányzattal van kapcsolatban, ezt 
követlen  fogja  a  cég  biztosítani  a  SZOSZOK  felé,  illetve  ugyanez  vonatkozik  a  Görög 
Egyházi intézmény étkeztetésével kapcsolatosan is.  Ott  is közvetlen szerződéskötésre kell, 
hogy sor  kerüljön.  Nem szeretném elhallgatni  azt  sem, hogy megvizsgáltuk a  SZOSZOK 
étkeztetésével kapcsolatos dolgokat. 2010.-ben több mint 7 millió forintot – ha úgy tetszik- 
tett a SZOSZOK étkeztetésébe az önkormányzat, amiatt, hogy nem a teljes rezsiköltség lett 
kiterhelve az étkeztetéssel kapcsolatban, csak a nyersanyagköltség. Emiatt én úgy gondolom, 
hogy ott bizonyos feszültség várható, hiszen az új szerződések alapján nyilván nem annyi lesz 
az  étkezési  térítési  díj,  mint  korábban.  Szintén  szerintem  lesz  feszültség,  az  intézményi 
felnőtt- dolgozói étkeztetésben. Délelőtt folyamán a szakszervezetekkel folytattam egyeztetést 
és ott hangzott el, hogy az előző polgármester „akármilyen megfontolásból” úgy döntött, hogy 
kvázi  ilyenfajta kedvezményt  ad a dolgozóknak, hogy a rezsiköltséget  nem fizettette  meg 
ezekben az esetekben.  Így itt  is  arra  kell  számítani,  hogy ugyanúgy mint  másutt  ,a teljes 
rezsiköltség ráterhelésre fog kerülni ebből a szempontból. Én úgy látom, hogy ez az ajánlat 
megfelel annak a célnak, amit az önkormányzat szeretett volna elérni, magának a cégnek a 
nagysága, volumene lehet biztosíték arra, hogy fél év múlva nem lesznek problémáink. Van-e 
a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel vélemény? 
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Leveleki József
Hogyan  lehetséges  az,  hogy  egy  ilyen  nagy  cégnek  meg  fogja  érni  üzemeltetni  ezt  a 
tevékenységet, az önkormányzatnak meg nem? Egyszerűen úgy gondolom, hogy minimum 
egy próbálkozást megért volna, hogy saját berkeken belül működtettük volna. Gondolok itt a 
menedzsment  problémákra,  annak  a  megvizsgálására,  a  gazdaságossági  szempontok 
elemzésére.  Ha  ezt  a  tematikát  követjük  az  összes  többi  kérdéssel  kapcsolatban,  akkor 
kiadunk mindent gebinbe, utána meg „bezárjuk a boltot”. Ez a problémám, hogy ugyanarra a 
feladatra vállalkozik most egy vállalkozó, - de egy önkormányzatnál is törekedni kellene arra, 
hogy  ezt  a  fajta  képességet  megszerezzük.  Nekem vesszőparipám,  hogy  egy  gazdálkodó 
önkormányzatot kellene valamilyen szinten felvázolnunk, legalábbis a vágyak szintjén meg 
kellene ezt fogalmazni és nem ebbe az irányba elmenni, hogy mindent kiszervezni. Amit a 
polgármester Úr mondott a biztosítékkal kapcsolatban, hogy ezzel a céggel később nem lesz- 
ha más miatt nem- akkor a nagysága miatt nem lesz probléma. Én úgy gondolom, hogy a 
szerződésben kell azokat a garanciális elemeket beépíteni és azon fog múlni, hogy ennek a 
biztosítékai normálisan rögzítve lesznek e. Számos apró információra lenne szükség, tudni 
kellene azt, hogy a rezsiköltséggel mi a helyzet, a tálalókonyhánál felmerült költséggel? Ez 
benne  van  a  szolgáltatási  díjban?  Leginkább  maga  az  irány,  ami  bennem  folyamatosan 
kétségeket és kérdéseket vet fel. A kiszervezés a megszabadulás a gazdasági jellegű dolgok. 
Valószínűleg minden január elején fogunk találkozni az áremelési javaslattal, mint ahogy az 
összes  többi  területen  megtapasztaltunk.  Nem  tudom,  hogy  milyen  időintervallumra 
szerződünk? Valószínűleg ez után a konkrét szerződéskötésre fog sor kerülni és hogy abban 
mi lesz az a jövő zenéje. 

Dr. Egyed Adrienn
Az ajánlattételi felhívás ezeket az elemeket tartalmazta. A rezsivel kapcsolatban, a melegítő és 
tálalókonyhában  a  rezsit  az  önkormányzat  fogja  fizetni,  mivel  ott  nehéz  elkülöníteni  az 
intézménytől. A konyha rezsijével kapcsolatban természetesen Ő fogja fizetni.  Ugyanígy a 
szerződésben ez le van rögzítve, illetve az is, hogy az állagmegóvással kapcsolatban a céget 
terheli  –  a  karbantartási  feladatok  a  szolgáltatás  ideje  alatt,  nagy  értékű  beruházások,  a 
konyhatechnikai, technológiai eszközök. 7 év után ugyanúgy kell visszaadni, mint ahogyan 
átvette. Ez pontról- pontra le van rögzítve. 

Nagy Sándor
Csak a konyhán felmerülő víz- villany gázköltséget, mert maga a konyhai – tálalókonyhai 
személyzet biztosítása az mindent a vállalkozás tartalmazza. Mivel egyetlen tálalókonyha sem 
almérős  rendszerű,  ezt  mi  belekalkuláltuk  az  első  kiírásnál  is,  és  most  is,  hogy  az 
önkormányzaté lesz, viszont minden egyéb olyan kiadás, ami ezzel kapcsolatban felmerül, Az 
a vállalkozó feladata. Azért hét év, mert 7 év van még hátra a váltó visszafizetésből, ez volt 
egy  mérföldkő,  hogy a  váltólejártáig  próbáljuk  meg  megoldani  ezt  a  részét.  Ha  sajátban 
üzemeltetnék, akkor hogyan lehetne? – A legnagyobb probléma, hogy ha nem 3000 adagos 
konyháról  és  nem  az  ahhoz  kapcsolódó  technikai  eszközök  üzemeltetéséről  és 
kihasználtságáról  lenne  szó,  akkor  lenne  értelme  azon  gondolkodni,  ha  most  minden 
intézménynek meg lenne a  maga kis  főzőegysége,  akkor-  ki  akarjuk adni,  vagy nem. Az 
probléma,  hogy jelen pillanatban az nem látszik reálisnak,  hogy lehetnek tovább bővíteni 
önkormányzati  viszonylatban  ezt  az  étkező  létszámot.  Sőt,  ha  ténylegesen  kitermelésre 
kerülnek a valóban felmerült költségek –és ez nem kérdés, hogy kitermelésre kerül- mind a 
szociális  étkeztetés  esetében,  mind  a  felnőtt  étkeztetés  esetében-  akkor  egy  lényegesen 
további csökkenés fog bekövetkezni az étkezői létszámában. Ez már nem a mi kockázatunkat 
jelenti  ebből  a  szempontból.  Mi  azért  adtunk  meg  egy  minimális  adagszámot,  amit  a 
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szolgalmi  időszakban  az  önkormányzat  kötelezően  megvásárol-  plusz  –  mínusz  20  % 
eltéréssel,  hogy az összes többi  kockázat az  a vállalkozásé.  Ezeknél a nagy cégeknél van 
egyfajta sajátrezsis alapanyag előállítás, -ezt mi nem tudjuk megcsinálni, ezért nem tudunk 
versenybe szállni. Nem jószántából csinálja az önkormányzat, van egy döntésünk, hogy nem 
borítjuk  be  az  önkormányzatot,  hanem megpróbáljuk  rendbe rakni.  Ennek nagyon  keserű 
feltételei  lesznek.  A feketeleves  ezután fog jönni  a  gazdálkodásban.  Ha megnézzük,  hogy 
2011. vonatkozásában nem lehet negatív költségvetést készíteni a működés vonatkozásában, 
az  magával  hozza  ezeket  a  döntéseket.  Meg  kell  próbálni  a  konyhából  olyan  formában 
kiszállni, működtetni, hogy ne plusz pénzt kelljen bele tenni, hanem ki tudjunk belőle venni. 
Én értem, hogy mire gondolsz- és én is azt mondom, hogy egy működtető önkormányzat kell- 
csak a működtetést feltételeit meg kellene teremteni, ahhoz meg pénz kell- és nincs pénz. 
Ebben az évben még a 117 millió forintos fejlesztési hitellel nem számolva meg fogja haladni 
a 400 millió forintot az esedékes adósságszolgálata az önkormányzatnak. Ezt a 400 milliót – 
ha nullára kihozom a költségvetésben, összerakjuk, akkor is ennek a 400 milliónak fedezetet 
kell  találni.  Ezeket  is  magunk  előtt  kell,  hogy  lássuk,  amikor  különböző  javaslatokat, 
döntéseket kell, hogy hozzunk. Ezen a tranzakción az önkormányzat, ha megcsinálta volna 2 
évvel ezelőtt, ahhoz képest fog bukni, 30-40 milliót. Ha most nem adjuk ki és még egyszer ki 
fogjuk írni, akkor még 150 millió lesz az ajánlat, hiszen nem egy felfelé ívelő pálya az adott 
intézménynek.

Tamás Lászlóné
Már két éve kezdeményeztem az akkori polgármester Úrnál, és most újra megkérném, hogy a 
hármas iskola konyháját nem lehetne-e átadni a szociális területre, mert a négyszáz főre azt 
tudnánk működtetni intézményi kereten belül- 4-5 dolgozóval, mert így a szociális étkeztetés 
meg fog szűnni ilyen áron. 

Nagy Sándor
Azt nem gondolod komolyan, hogy még el sem dőlt, hogy kiveszi a vállalkozó. De így 4-500 
adagot  meg a  testület  kienged belőle.  Azt  hiszed,  hogy így aláírja  a  szerződést?  Ő ezzel 
kalkulált.  Eddig  sem  azt  az  árat  fizettettük  meg,  amit  meg  kellet  volna  fizettetni  az 
emberekkel.  Ha  lesz  annyi  pénze  az  önkormányzatnak,  mondhatja,  hogy  nem  a  teljes 
költséget  kell  megfizetni  a  szociális  étkeztetésbe,  hanem 10  milliót  beletesz,  mint  ahogy 
beletett 2010- ben, s akkor csökkentett áron kapja meg az étkeztetést. 

Tamás Lászlóné
Itt félreértés van, mert nem azt tettük bele, hanem akiknek az ingyen ebédet biztosítottátok, 
annak ment bele a 7 millió. 

Nagy Sándor
Az  adagszámra  vetített  rezsiköltség  nem  lett  reálisan  ráosztva  az  adagokra.  És  ez  most 
mindegy, hogy szociális étkeztetett,  vagy fizetős. Nem lehetett volna annyiért odaadni. Ne 
hogy azt  hidd,  hogy nyereségesen  fogod tudni  üzemeltetni,  ha  meg fogsz  fizetni  minden 
rezsit.

Tóth János
Valóban  jó  lenne,  ha  az  önkormányzat  maga  üzemeltetné,  de  ebbe  becsődöltünk,  kicsit 
magunkat vezetve ebbe a helyzetbe. A kérdésem, hogy van két autó, mi lesz ezzel? 

Nagy Sándor
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Úgy nem része,  hogy a  személyzet  benne van,  de a két szállítókocsi  külön megállapodás 
része. A főzőeszközök részét képezik, amivel szállítják ezeket az szintén része, a két autó 
nem. 

Szilágyi Péter
Azt mondom én is, hogy egy gazdálkodó önkormányzat kellene, hiszen semmilyen szinten 
nincs bevételünk és a hitel, amiket folyamatosan veszünk fel, körbe fog záródni, és nem lesz 
tovább az önkormányzatnak.  Ilyen  feltételek mellett  az  önkormányzatnak is  tudni  kellene 
üzemeltetni, mint amit ennek a vállalkozónak fogunk biztosítani, ha a tálalókonyhában nem 
kell  neki rezsiköltséget megfizetni,  mert  nem tudjuk leválasztani.  Ekkora fort  nem szabad 
senkinek sem biztosítani, mert a villany és egyéb energiaköltségek tetemes összeget fognak 
kitenni. Ha nem tudjuk külön méretni, akkor átalányt kell meghatározni. Ha azáltal szintén 
egy másik fort biztosítunk neki, azáltal, hogy megemeli a díjon, akkor ezt az önkormányzat 
miért nem tudta megtenni. Vagy kényelmetlen? A politikai nimbuszát rombolja a testületnek, 
ha emelünk az árakon? Ha valós értéken tudjuk odaadni, akkor nekünk is oda lehet adni, mint 
a vállalkozónak. Én nem tudom támogatni a kiírást, főleg, hogy nem tudom, hogy mi lesz a 
szerződésben.  A másik,  hogy két  évvel  ezelőtt  is  ki  akarták  adni,  az  akkori  többség  úgy 
döntött, hogy nem adják ki. Mi változott azóta? Abból a korábbi testületből 7 ember itt van, a 
többséget adják. Mi változott, hogy most ki kell adni?

Nagy Sándor 
Nyilván más a helyzet, akkor még úgy számolt a testült, hogy a 3000 adagos konyha az fullon 
működtethető 3000 adaggal, mert akkor „a vállalkozó kutyáinak is ingyen kaját főztünk, csak 
azért,  hogy  működjön  a  konyha”.  Menetközben  derült  ki,  hogy  ennek  ellenére  ekkora 
veszteséget teremtt! És tetszik, nem tetszik, az akkori testület akkori döntése az önkormányzat 
számára sajnos közel 200 millió forint veszteséget idézett elő eddig. 

Puskás László
Amikor maga az ötlet és a gondolat megszületett a testületben, hogy egyáltalán megépítésre 
kerül- abba a részébe nem akarok belemenni, hogy ezt újfehértói vállalkozók kezdték volna 
építeni.  Nem abban a  formában épült  meg,  mint  ahogyan az  alapelképzelés  volt.  Miután 
megépült és átadásra került volna a sor, akkor jött az akkori polgármester javaslata, hogy ezt 
mi úgysem fogjuk tudni üzemeltetni, és inkább adjuk ki valakinek és írjunk ki közbeszerzési 
eljárást.  Ezt  a  testület  többsége,  -  nyilván  ezzel  kapcsolatosan  aggályok  voltak-  és 
polgármester úr azt mondta,  hogy ha marad is önkormányzati  üzemeltetésben, - az akkori 
városüzemeltetési  Kht.  működtetésében,  akkor  is  meg kellene mérni  közbeszerzési  eljárás 
során, hogy mi az az érték, amit a Kht. értékként tudna így nekünk szolgáltatni. Így indult 
meg az akkori közbeszerzési eljárás. Én azt mondom, hogy ez egyfajta félrevezetése volt az 
akkori testületnek, hiszen utána már ebből nem lehetett kiszállni, hiszen született egy felhívás, 
egy  közbeszerzési  eljárás,  ami  alapján  meg  voltak  az  érvényes  ajánlatok  és  a  képviselő-
testület úgy vetette el az ajánlatot,  hogy nem talált forrás hiányában – elutasította. Hiszen 
akkor is az volt a gondolat bennünk, hogy nehogy már ne tudjuk üzemeltetni és működtetni 
jól  és haszonnal,  azt  amit megépítettünk,  ráadásul „csontra” hitelből.  Akkor így döntött  a 
testület, hogy nem adja ki. Itt azon van a hangsúly, hogy az két év, amikor a konyha üzemelt, 
az –ilyen lejtmenet volt. Az elején az első 5 hónapnak a számait figyelembe véve – 2009. 
május 31-ig ez a konyha folyamatosan pluszt termelt, mégpedig havi szinten átlagosan 2- 2,5 
millió forintot. Ezen csak javítani kellett volna ahhoz, hogy elérje azt a szintet a működtetés, 
hogy a váltó fizetési költségnek eleget tudjunk tenni. De aztán 2009. nyarától kezdve rohamos 
csökkenés indult be a konyha bevételi oldalában és ahogy az előbb polgármester Úr elmondta, 
teljesen  egyértelmű,  hogy  most  ez  az  önkormányzat  képtelen  lesz  rövid  idő  alatt 
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helyreállítani, visszaállítani a 2009. első negyedévi szintjére ennek a konyhának a működését. 
Hiszen  nincsen  forrásunk  arra  sem,  hogy  forgóeszközünk  legyen.  Nincs  pénzünk  szinte 
semmire. Ez amit én számoltam, hogy mennyit fogunk nyerni,- abban az esetben ha az M &H 
áraival  számoltunk  volna,  azért  mégis  csak  nyertünk  volna  még  20  millió  forintot  a 
váltófizetési kötelezettségen kívül. Így most kb. „csak annyit” fogunk nyerni vele,  hogy a 
váltó  fizetésre  fedezetünk lesz  minden évben,  7  éven keresztül.  Én mindenképpen fogom 
támogatni a kiadását a konyhának, bár nagyon fog érte fájni a szívem. De két évvel ezelőtt mi 
is ezért döntöttünk így. 

Nagy Sándor
Azt is látni kell, hogy amikor az a 2 millió forintos kvázi eredmény kimutatásra kerül, akkor 
azt meg kellene nézni, hogy a szociális oldalon mennyi pénzt tett bele az önkormányzat. Így 
kerek a történet.

Puskás László
Azért  nem,  mert  majd  maga  pld  a  szociális  étkeztetés  majd  csak  áprilistól  kezdett  el 
fölfejlődni,  addig az első hónapokban nem volt.  Akkor kezdett  el  beindulni,  majd később 
kezdett el olyan szintre jutni, hogy már akkor beállt. 

Szilágyi Péter
Én mindenképpen azt javasolom, ha ez így meg fog történni, hogy azokat a tálalókonyhákat 
semmiképpen  nem  szabad  odaadni,  hogy  a  rezsit  az  önkormányzat  fizeti,  ott  meg  kell 
állapítani  mindenképp egy általányt,  ami  fedezi.  törekedni  kell  arra,  hogy minél  nagyobb 
profitot tudjunk az önkormányzat számára biztosítani. Ezzel mindenkinek szembe kell nézni, 
hogy ahogyan a többi közszolgáltató, ez is jönni fog minden decemberben és fogja verni azt a 
színjátéknak tűnő áremelést, ami itt decemberen megtörtént. 

Nagy Sándor
Itt  valószínűleg  egy pici  fogalomzavar  van.  A tálalókonyha  az  azt  a  célt  szolgálja,  hogy 
odavigyék az ebédet, ott kiosztják és ott azt az edényt amiből gyerekek ettek, azt elmossák. 
Ennyi a tálalókonyhának a szerepe. A tálalókonyhán nem főznek. 

Puskás László
Az étkeztetéssel kapcsolatos működési kiadásoknál ezekben a számokban sem volt egyszer 
sem benne a tálalókonyháknak a rezsiköltsége, mert nem is lehet vele kalkulálni, mert ezek 
nem kimutatható dolgok jelen pillanatban. 

Gyermánné Szabó Katalin
A térítési  díjemeléssel  kapcsolatban-  az  embernek  eszébe  jut,  hogy  a  szerződések  úgy 
köttessenek meg, hogy ne legyen olyan kitétel benne, hogy ha nem emeljük annyira meg, 
akkor  nekünk  kell  kiegészíteni.  –  mert  vannak  olyan  szerződéseink.  A másik,  hogy  ha 
emelkednek a térítési díjak, akkor sokan nem fogják igénybe venni. Mert nem kötelező. Az 
előző  ciklusban  is  önkormányzati  képviselő  voltam.  Már  többször  elmondtam,  itt  is 
elmondom, hogy én a négy év alatti döntésemben fel is vállalom, rossz döntésnek tartom, 
hogy egyáltalán mellé tettem a nevem ,hogy megépüljön ez a konyha. Sokszor elmondtam 
már,  de még az átadó ünnepségen is  arról  volt  szó- nyilvános -,  hogy 60-80 millió forint 
megtakarítást fog ez nekünk jelenteni. Amikor a konyha kiadásra került sor, akkor bennem 
csak ez motoszkált, hogy ha ez így van, akkor miért kell odaadni? Ezért szavaztam annak 
idején én is úgy, hogy nem kell kiadni, miért nem csináljuk mi magunk. Nem felelőtlenül 
döntöttünk, hanem igenis felelősségünk tudatában. Ha elhangzik valami nyilvánosan, akkor az 
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biztos benne, hogy az úgy is van, nem is kételkedik benne, hogy az nincs úgy. Tudom én azt, 
hogy  az  ingyenes  étkezés,  meg  egyebek  stb.,  de  egy  kicsit  becsapva  érzem  magam.  A 
kiadással  kapcsolatban-  sajnálom,  hogy  az,  aki  a  legjobb  ajánlatot  adta,  nem  került  ki 
nyertesként, mert ahogyan alpolgármester Úr mondta, akár megtakarítás is lehetett volna. Én 
nem tudom konkrétan a részleteket. 

Tóth János
A régi konyhákkal kapcsolatban az ÁNTSZ már az Erkel, a Vasvári konyháját bezárásra ítélte, 
úgy  könyörgött  az  önkormányzat,  hogy  most  még  hosszabbítsuk  meg.  Egy  olyan  szintű 
felújítás  kellett  volna,  ami  sok-sok millióba került  volna.  Ezért  jött  a döntés,  hogy akkor 
épüljön egy központi konyha. 

Nagy Sándor
Még egy dolgot ne felejtsetek el, hogy amikor elindult ennek a konyhának a története, akkor 
még arról volt szó, hogy vagy újfehértói vállalkozások építik meg és azok fogják üzemeltetni. 
Utána arról volt szó, hogy ha nem, akkor valamilyen hitelkonstrukciót találunk rá, és mikor a 
pénzintézetek a számlavezető és a Takarékbank is és az OTP is világosság tette, hogy nem 
látja az önkormányzat részéről ezen összeg visszafizetését- és közben elindult a fejlesztés- 
akkor került elő a váltó története, és ezt az ingatlant- most hiába mondom, hogy adjuk el 480 
millió forintért – egy váltó az duplájára van beárazva, mint ami valójába belekerül. Hisz a 
kockázatát  bele  fogja  rakni  a  pénzintézet.  Az az  ingatlan  reálisan  250-300 millió  közötti 
ingatlan. Ha ahhoz viszonyítunk és nem a 480 millióhoz és nincs mozgástered a váltónál. Ha 
most visszafizeted holnap reggel, akkor is 480 millió. Világossá tette az előző városvezetés 
számára akkor a pénzintézet, hogy a váltó be fogja borítani a működést, hiszen nincs realitása 
annak,  hogy  ki  lehet  forgatni  belőle.  Nem  véletlen,  hogy  nem  finanszírozták  meg.  A 
pénzintézet számára a váltó elfogadása az egyik legstabilabb és legnagyobb hasznot hozó. 

Margittai Sándor
A váltót általában rövid lejáratúra, maximum 1 éves lejáratra szoktuk kötni. Azt a hozamot, 
amit 5-6 évre számolunk, azt amikor leszámítolja a pénzintézet, azt 5-6 éves hozamot előre 
beszedi,  tehát  ez  egy  elég  veszélyes  finanszírozás.  Elég  kényszerhelyzetben  volt  az 
önkormányzat, mert utolsó pillanatban valamilyen finanszírozót keresni kellett. Itt a bankok, 
amikor letették a voksukat, hogy az önkormányzat saját magát vezesse ki ebből a pénzügyi 
válságból, akkor azt feltétlenül elmondtuk, hogy azokat a tevékenységeket, ami a veszteséget 
újratermeli  minden évben,  -egyik  ilyen  a  konyha-  ahol  eleve a  szállítókkal  a  probléma a 
konyha miatt van a legtöbb, mert azok nem lettek kifizetve. A konyha egy túlméretezett, dupla 
kapacitású – ha ezt az önkormányzat maga működtetné, akkor ezt olyan profi módon kellene 
csinálni,  hogy  azt  szabad  kapacitást  is  el  tudja  adni  a  környéken  valahol,  ami  megint 
kockázatos- Ez legyen a vállalkozó kockázata.  Ha sikerül kitisztázni az ehhez kapcsolódó 
terheket és lejár a határidő, addigra az önkormányzat kerülhet, olyan helyzetbe, hogy önmaga 
fogja tudni működtetni. Addig lehet, hogy a lakosság is jobban meg fogja tudni fizetni ezeket 
az étkezéseket. Sok minden történhet az elkövetkező években, ma nem tud kísérletezni az 
önkormányzat ez az én véleményem. Most minden olyan lépést azonnal meg kell hozni, hogy 
ami a problémák megoldását azonnali megoldását szolgálja. Nem lehet még egy évet adni, 
hogy hátha majd lesz egy olyan menedzsmentje a konyhának, aki fogja tudni. És mi van, ha 
nem lesz? Akkor ki fogja kifizetni a váltót, ki fogja kifizetni a kísérletezés veszteségét? Ez 
egy kényszerpálya, most ez a lehető legjobb megoldás. Nagyon fontos, hogy most a lehető 
legjobban válassza ki az önkormányzat, mert nincs még egy kísérlet, hogy 3 hónap múlva 
visszaadja a vállalkozó és nem tud teljesíteni. És nem tud rajta behajtani, mert nincs semmi. 
Tőkeerős vállalkozás kell, profi vállalkozás kell, nincs más lehetőség. 
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Gyermánné Szabó Katalin
Fog-e az érzékenyeknek főzni? 

Nagy Sándor
Ezt is biztosítani kell neki, benne van a kiírásban. Van-e további észrevétel, vélemény? Ha 
nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Az  a  javaslatom,  hogy  ne  hirdessünk  2.  legjobb 
ajánlattevőt.  Tehát  a  határozati  javaslat  5.  pontját  hagyjuk  el.  Ki  az,  aki  így a  határozati 
javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2011. (I. 07.) számú

határozata

3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”
tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

1./ a  „3000  adagos  főzőkonyha  üzemeltetésével  közétkeztetési  szolgáltatás  ellátása” 
tárgyú  Kbt.  VI.  fejezete  szerinti  általános,  egyszerű  közbeszerzési  eljárást 
eredményesé nyilvánítja.

2./ az M&H Food Hungary Kft ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) f) pontja alapján érvénytelenné 
nyilvánítja.

3./ a  P.  DUSSMANN  Kft.,  a  Junior  Vendéglátó  Zrt.,  az  Elamen  Kereskedelmi  és 
Vendéglátó  Zrt.,  és  a  SÖRPARK  Vendéglátó,  Kereskedelmi,  és  Szolgáltató  Kft. 
ajánlatait érvényessé nyilvánítja.

4./ az  összességében  legelőnyösebb  ajánlatot  tevő  P.  DUSSMANN  Kft.  ajánlattevőt 
hirdeti ki nyertesként a következők szerint:

- 2011. évi szolgáltatási díj nettó 112.055.055,-Ft

(min. 3.800.000.Ft/ hónap) 4.000.000.-Ft

- igénybe venni kívánt helyi munkaerőlétszám 30 fő

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény  nem  hangzott  el,  Nagy  Sándor  a  rendkívüli 

- havi bérleti díj nettó
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nyilvános ülést 13 óra 10 perckor bezárta.

K. m. f. 

Nagy Sándor      Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester  j e g y z ő
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