JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 25-én 16,30 órai kezdettel megtartott, 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, Vida Miklós és Zavarkó
Zoltán.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző
meghívott vendég: Kállai Attila konyhavezető

Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm képviselő-testület megjelent tagjait, köszöntöm Kállai Attila urat.
A mai napra egy képviselői indítványra, rendkívüli testületi ülést hívtunk össze. Mindenki
értesült róla, hogy Vida Miklós képviselő úr kezdeményezésére, az SZMSZ-ünk alapján erre
minden joga megvolt, mivel az SZMSZ kimondja, hogy rendkívüli testületi ülést kell összehívni a képviselők ¼-ének az indítványára. Az indítványban meg kell jelölni a testületi ülés
napirendjét, javasolt időpontját, az összehívásának indokait. Az indítványt a polgármesternél
kell előterjeszteni. A rendkívüli ülés feltételeinek megléte esetén az indítvány kézhezvételétől
számított 30 napon belül kell megtartani, és egyéb.
Ez megtörtént, a képviselőknek az egynegyede támogatta.
Két napirendi pontot határozott meg a képviselő úr,
A javasolt napirendi pontok:
1./ napirendi pont: Az étkezéssel kapcsolatos problémák megbeszélése, és
2./ napirendi pont: A konyhai eszközök átadása a vállalkozó részére.

Megállapítom, hogy a 7 fő testületi tag közül mindenki jelen van, így a testület határozatképes.
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bízzuk meg, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt, illetve Vida Miklós képviselő urat, mint kezdeményezőt javaslom.
Kérem, hogy aki a beterjesztett napirendi pontokkal, a jegyzőkönyvvezető személyével és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Solymosi Imrénét és Vida Miklóst a jegyzőkönyvhitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
Kérem, hogy az alábbi napirendi pontokról szavazzunk.
Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Az étkezéssel kapcsolatos problémák megbeszélése
2. napirendi pont: Konyhai eszközök átadása a vállalkozó részére
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.
Tarnóczi József polgármester:
1.np:// Az étkezéssel kapcsolatos problémák megbeszélése
Átadnám a szót Vida Miklós képviselő úrnak, mint a kezdeményezőnek, hogy mondja el,
hogy ő milyen problémákat észlelt az étkezéssel kapcsolatban.
Vida Miklós képviselő:
Elég sokan megkerestek az étkezéssel kapcsolatban, hogy nem megfelelő a minősége. Az
idősek már többen is visszamondták az étkezést. A fizetős gyerekek közül is többen visszamondták, hogy nem kívánnak étkezni az óvodában, és voltak olyanok is, akik nem fizetősök,
olyanok is ki akartak menni, de az iskolában az nem volt olyan egyszerű, nem engedték őket,
nem tudom, hogy miért, hogy mi ennek az oka.
Tarnóczi József polgármester:
Ezt nem értem, hogy nem fizetős és nem akar enni?
Vida Miklós képviselő:
Igen, nem fizetős, és nem akart itt enni. Ilyen is volt kettő, ha jól tudom.
Az étel minőségére panaszok vannak, és ennek érdekében voltunk egy páran képviselők, és
elmentünk és megkóstoltuk az ebédet, többen, Zoli is, Judit is, Marika is, és Én is, úgyhogy
nem volt egy meggyőző a véleményünk erről. Ezt nem csak én mondom, akik voltak, ezt tudják tanúsítani. A szociális étkeztetéssel is van normatíva, és ha azt visszamondják, úgy tudom
azt nekünk vissza kell fizetni.
Tarnóczi József polgármester:
Ha visszamondják, akkor lemondjuk a normatívát.
Vida Miklós képviselő:
Ilyenek merültek fel és elég sokan panaszkodnak nekem a boltban, elég sokat kint vagyok a
faluban, és elég sokat panaszkodnak az étel minőségével kapcsolatosan.
Ez volna az első napirendi pont, a másodikat, ha majd ezt kibeszéljük, akkor mondjuk.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, ehhez egyéb hozzászólás van-e?
Gálné Tatár Mária képviselő:
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Azt szeretném mondani, hogy én kétszer voltam bent a konyhán, pénteken volt az egyik alkalom, amikor bementem ebédre, illetve hétfőn. Pénteken babgulyás volt az ebéd, és francia
krémes, hétfőn pedig krumplileves volt sárgaborsó főzelékkel és virslivel.
Megkóstoltuk a babgulyást, hát el kell hogy mondjam, hogy nem az a minőség amit megszoktunk az Erzsikéék idejében, mert ugyan benne volt abban a hús, meg lehetett látni, hogy benne
van abban minden alapanyag, de nem olyan minőségű volt. Sokkal gyengébb minőségű volt,
mint az Erzsikéé. Én például nem tartottam szerencsésnek ezt az ebédet, hogy babgulyás francia krémessel, mert ha a babgulyás után még lett volna valami, és a francia krémes desszertként harmadiknak, de így ez ebédnek nem megfelelő.
A hétfői leves, a krumplileves az nagyon savanyú volt. A virsli pedig meg volt pirítva, a másik oldala pedig teljesen nyersnek tűnt, főtt jellegű dolog volt. Ott is az íz ami a sárgaborsónál
volt, meg sem közelítette azt a minőséget amit korábban megszoktunk.
És én is hallottam, több embertől is a falból, óvodás és iskolás szülőktől, és a mai napon idősektől is, amit még eddig nem hallottam, hogy nem olyan a minőség, nincsenek megelégedve.
Én is azt hallottam attól az időstől is, hogy nekik nagyon nagy szükségük lett volna a kihordásos ebédre, de kénytelenek visszamondani, mert nem tudják megenni, nem olyan a minősége,
nem ezt szokták meg. Ők is tudtak még többet, akik ugyanígy visszamondták.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Én tegnap, és ma voltam bent a konyhán. A tegnapi menüvel kapcsolatban ugyanaz a véleményem, mint Marikának. A mai az lebbencsleves volt, meg orsótészta gombával, borsóval, tejfölösen. A lebbencslevesben minden benne volt, nagyon sűrű volt, az ellen nincs is kifogásom, hogy nem volt tartalmas, viszont amikor megkóstoltam nagyon sótlan volt. Az íze az,
nem is tudom, így látványra jó, de nagyon sótlan volt. A második egy kicsit csípett is nekem,
nem tudom, hogy a paprika miatt, hogy esetleg olyan paprikával volt színezve, meg a tészta
állaga, ez volt még a kifogásom. A tészta olyan volt, mint ami szétfőtt. Az orsótészta is, és a
lebbencstészta is a levesben. A leves állagával, a levesnek a tartalmával ma nem is volt bajom, egyedül az, hogy sótlan volt és a tészta el volt főve. A tegnapi leves, a krumplileves viszont nagyon hígacska volt.
Tarnóczi József polgármester:
Az elmúlt időszakban többször próbáltam kommunikálni az iskolával, óvodával, és többször
azt mondták, hogy sós volt a leves. Akkor én szóltam Attilának, hogy vegyenek vissza a sóból, megbeszéltük. Igen, az ízlés az egy szubjektív dolog, hogy kinek hogy, időnként sós,
időnként sótlan, most valószínűleg azért lett visszavéve a só, mert jelezték az oviban, hogy
sós, és egyébként is a sónormák mostanában eléggé jelentősen le lettek szabva. Meg van állapítva, hogy mennyi fűszer és egyebeket kell tenni bele, az vissza van nagyon véve a jelenlegi
szabályozás szerint.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
A tízóraival, uzsonnával kapcsolatban nem volt panasz, sőt így, hogy hetente kétszer van tej
tízóraira, vagy valamilyen ital, az nagyon jó, de én azt mondtam, hogy biztosan nem hordanék
ebédet. A tészta állaga, meg ez a fűszerezés.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
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Én is ettem ma ebédet. Tényleg lebbencs leves volt, az a tésztás, nekem finom volt nagyon.
Nekem nem volt szétfőve a tészta, nekem nem volt csípős, én amúgy szeretem a csípőset, de
nem volt csípős, finom volt, ehető volt. Én nem tartottam a levest sem sótlannak egyébként.
Szerintem pont jó volt. Szerintem ez szubjektív egyébként, de én így éltem át.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Én nem voltam máskor, de egyébként én is hallottam panaszokat.
Kállai Attila étteremvezető:
Hozzászólhatok én is ehhez a dologhoz? A tésztával kapcsolatban annyit szeretnék mondani.
Ezt egy 300 literes üstben főzik, ez egy orsó tészta. Lehetett volna másfajta tésztát is választani, ami nem annyira törik össze. Ez egy 4 tojásos tésztából készült egyébként. Magyarán a
keverésnél, amikor összekeverik a tésztát a szakácsok, akkor összetörik. Nem? Ha keveredik
össze, és ha belegondolunk, lehet hogy a saját súlyától is összetörik a tészta. Lehet, hogy a
kagylócska jobb lett volna, vagy spagetti, de a spagetti viszont nem megy vele.
A babgulyáshoz visszatérve. Valóban babgulyás volt, egy krémes volt mellé, plusz kenyér.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Hát igen, a babgulyással a kenyér, az vele jár.
Kállai Attila konyhavezető:
Azért szerintem az egy elég laktatós dolog, de ezen nem szeretnék vitát nyitni. Egyébként ez
az egész főzés ebből a könyvből történik, Magyarországon minden egyes konyhán, vagy közétkeztetésben. Ebben a könyvben minden benne van, olyan szinten, hogy zsír, só és egyéb
tartalom, sőt még az is, hogy hogy kell ezt az ételt elkészíteni. Magyarán én is odaállhatnék,
és nézném, hogy miből mennyi kell. És nem kellene leégetni, mert nem is tudják, mivel hogy
az üst az indirekt és vízzel van feltöltve, Úgy működik, mint egy termosz nem tud leégni benne az étel, úgy hogy eszerint a könyv szerint megy a főzés. Sóval kapcsolatban, pedig én is
hallottam arról, hogy sós az étel, annyit változtattunk ezen a dolgon a héten, hogy esetleg sótlannak tűnt, mert az ételízesítő típusán változtattunk. Egyébként nem titok, az Auschan-ban
lett vásárolva ez az ételízesítő, aránylag olcsóbb ételízesítő, eddig még nem volt rá panasz,
most áttértünk egy drágábbra, aminek valószínűleg kevesebb a sótartalma, ezért tűnhetett nem
megfelelőnek. Egyébként meg bármilyen ételt amit készítünk, ebből a könyvből készítjük.
Emellett pedig, hogyha nem megfelelő a minősége az ételnek, oda lehet égetni, el lehet sózni,
annak pedig nagy értelme nincs, mert úgyis a szakácson csapódik le, vagyis az élelmezésvezető ugyanúgy megkóstolja az ételt. Hoztam ezzel kapcsolatban, egy „Kinek a feladata leellenőrizni az ételt?”, és nem a testületi képviselőknek kell leellenőrizni. Szívesen meghívok bárkit, és elmondom, hogy miért. Azért, mert ez egy konyhaterület, és mint tudomásunkra jutott
ma is a Vida úr bement a konyhába utcai ruhába, hajháló nélkül, egészségügyi kiskönyv nélkül. Bármi történik, az egy munkaterület. Még az ANTSZ-nek sincs joga az én konyhámra
belépni úgy, hogy nem vesz fel fehér köpenyt.
Vida Miklós képviselő:
Elnézést. Az nem a Te konyhád.
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Kállai Attila konyhavezető.
A konyha, az a munka területe, amit én igénybe veszek Önöktől, de ha oda egy fertőzés, vagy
bármi bekerül, azért én felelek.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
De az alkalmazottakon sincs hajháló.
Kállai Attila konyhavezető:
Amikor menüztetnek, vagy amikor kiosztják az ételt, akkor kötelező.
Vida Miklós képviselő:
Nincs rajtuk.
Kállai Attila konyhavezető:
Akkor ismét az élelmezésvezetőt, kell felelősségre vonni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akik mosogatnak, azoknak van egészségügyi könyvük? A közmunkásoknak.
Kállai Attila konyhavezető.
Ezt én nem tudom, ez az élelmezésvezető feladata ezt ellátni. Úgyhogy, ha ez hibázik, akkor
őt fogom én felelősségre vonni ezért.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Úgy gondolom, ha egy ilyen témában hívnak össze rendkívüli testületi ülést, akkor van annyi
jogunk, hogy azt az ételt megkóstoljuk, mert egyébként pedig miről beszéljünk?
Kállai Attila konyhavezető.
Természetesen, hogy van joguk, csak az egy kimért, kiadagolt étel. Elnézést, nem a kóstolással van a probléma. Azzal, hogy utcai ruhában bemennek a konyhába.
Vida Miklós képviselő:
A gyerekek miben mennek be?
Kállai Attila konyhavezető.
A konyhába gyerekek nem mehetnek be én úgy tudom. Konyhában étkezik a gyerek?
Vida Miklós képviselő:
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Én sem a konyhában ettem.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Én rajtam fehér köpeny volt és papucs.
Kállai Attila konyhavezető.
De ott tartózkodott. Jól tudom?
Vida Miklós képviselő:
Csak átmentem a konyhán. Erzsikét kerestem.
Kállai Attila konyhavezető.
Ezért én felelek. Ha ott bármi adódik én felelek érte. Baj nincs azzal, hogy megkóstolják az
ételt, sőt vendégül is látom Önöket bármikor.
Hogy a minőség legyen. Második probléma, elmondanám, hogy máshol még ezen a konyhán
kívül étkeztetek 100 főt és sehonnan egy rossz visszajelzést nem kaptam, csak innen. Ezt nem
értem, hogy miért. Ennek valami oka van, és ezért felelősségre fogom vonni az élelmezésvezetőt, mert őneki ugyanolyan jogköre az, hogy az étel minőségét megvizsgálja, megnézze, ő
írja ki a normatívát, hogy miből mit kell tenni, sóból, borsból, teljesen mindegy hogy miből,
mennyi zsírt kaphat a gyerek, mennyi fehérjét. Ezt kőkeményen leellenőrzik. Ha kijön az
ANTSZ, vagy kijön például a fogyasztóvédelem, mert neki a jogköre ezt megvizsgálni, akkor
én nekem számlákkal kell bizonyítanom azt, hogy én milyen minőségű árut vettem és honnan.
Még azt is, hogy a tojás szalmonellakezelt vagy nem.
Úgyhogy, ha minőségbeli probléma van, a fogyasztóvédelmet bármikor ki lehet hívni, meg
lehet nézni. Minden egyes számla le van fűzve, pontosan ezek miatt a buktatók miatt.
Vida Miklós képviselő:
Az élelmezésvezető hány órában van bejelentve.
Kállai Attila konyhavezető.
6 órában. Reggel 7,00 órától 13,00 óráig.
Gálné Tatár Mária képviselő:
6 órában vetted át az élelmezésvezetőt?
Kállai Attila konyhavezető.
Így van. Annyiban van bejelentve. Miért, mi a probléma ezzel?
Vida Miklós képviselő:
Nekem semmi.

-6-

Kállai Attila konyhavezető.
Akkor nem értem a kérdést, hogy ez hogy tartozik ide?
Tarnóczi József polgármester:
Az élelmezésvezető leszámolt, ő azt mondta, hogy nem akar elmenni Attilához, ő leszámolt
tőlünk, innentől kezdve az a fajta védettség, hogy most akkor továbbfoglalkoztatási kötelezettség két év, változatlan bér. Ezt követően amikor Attila be akart indulni, megkérdeztük
tőle, hogy ha Attila milyen feltételekkel foglalkoztatja. Foglalkoztatja, de nekünk innentől
kezdve semmi közünk hozzá, hogy hány órában, milyen távon, tehát nem köt semmilyen jogszabály, nem zárja ki hogy foglalkoztassa. Annyi van, hogy nem áthelyezéssel, hanem ő leszámolt tőlünk. Innentől kezdve, hogy ő hol dolgozik, kinél dolgozik, az az ő magán ügyük,
hogy mennyiért egyeztek meg és milyen órában.
Kállai Attila konyhavezető.
Semmi probléma az észrevételekkel, örömmel veszem, mert minden egyes embertől, akinek
én hordom személyesen, Solymosi tanárnőnek is az anyukájának, számtalan idős embernek és
mindig végig kérdezem, hogy van-e valami probléma az étellel, mert a jó kritikával lehet haladni.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Én annyit tennék még hozzá, hogy a fogyasztóvédelmet emlegette. Ne odamenjünk már először. Először itt beszéljük meg helyi szinten, annak nem örülne, ha rögön az ANTSZ, meg a
fogyasztóvédelem felé mennénk.
Kállai Attila konyhavezető.
Teljesen jogkörű, bár lehetséges. Nem örülnék, mert senki nem örül egy ellenőrzésnek, mindenütt találhatnak problémát, mert mindenkiben lehet hibát találni, azért jöttem el, mert engem érint ez a történet, és szeretném tudni mi a probléma vele, mert csak innen kapok rossz
visszajelzést.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én úgy tudom, hogy nem csak innen, mert volt már olyan, azt hallottam, hogy Muhiból is
hoztak vissza ételt korábban, hogy ehetetlen volt.
Kállai Attila konyhavezető.
Az a baj, hogy az emberek sok mindent hallanak és emögött nem áll semmi. Nem történt
ilyen.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Azt nem tudom, én látni nem láttam, csak hallottam.
Kállai Attila konyhavezető.
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Egy éve vagyunk kapcsolatban, lehet sok mindent mondani, rosszhírét kelteni az embernek,
azt a legegyszerűbb. Dolgozni már nehezebb úgy, hogy az megfeleljen, pláne 400 ember szájíze szerint. Én nem vitatom azt, hogy esetleg néha sósra sikerül az étel, vagy hibázik a szakács, a szakácsok is hibázhatnak. Ezért jöttem el, és ezért vagyok itt, hogyha hiba van, akkor
esetleg tudjunk egy közös nevezőt találni, hogy mi a probléma. A krémest, vagy egyéb dolgokat, azt is az élelmezésvezető állítja össze, hogy abban megvan-e a tápérték, vagy nincs. Én
csak az vagyok akin csapódik az ostor, ha esetleg nem felel meg, vagy hibázik az élelmezésvezető, mert én vagyok érte a felelős, minthogy azért is, hogyha bemegy valaki a konyhára, és
esetleg egy fertőzést bevisznek, vagy éppen akkor megy oda az ÁNTSZ ellenőrizni, hogy
hogy megy itt a munkarend, azért a területért én vagyok a felelős. Nem az én konyhám, semmi közöm hozzá, de viszont a felelősség az enyém. Még véletlenül se vegyék sértésnek, hogy
ezt felhoztam, de ezért én vagyok a felelős, ha ott bármi probléma van.
Vida Miklós képviselő:
Az étlapot az élelmezésvezető állítja össze?
Kállai Attila konyhavezető:
Így van.
Vida Miklós képviselő:
De változnak, időközben változnak, mivel nem egyszer változott már.
Kállai Attila konyhavezető:
Ez benne van az étlapban, meg a szerződésben is, hogy „A menü változtatási jogát fenntartjuk.”. Ennek pedig a különböző okai azok, mint önnek is tudnia kell mivel, hogy kereskedő,
hogyha megrendel mondjuk 30 kg csirkemellet, nem biztos, hogy a szállító tudja reggel 8,00
órára hozni, és itt reggel 6,00 órakor elkezdődik a főzés és ilyenkor csak az a lehetőség van,
hogy változtatni kell az étlapon. A változtatásról természetesen tud az élelmezésvezető is
ugyanúgy, és azt őneki kell jóváhagyni, hogy lehet, vagy nem lehet.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Hát nyilvánvaló, hogy azt fogja mondani, hogy mehet.
Kállai Attila konyhavezető:
Miért mondaná azt?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Mert Te vagy a munkáltatója.
Kállai Attila konyhavezető:
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Hadd reagáljak erre a mondatra.
Ön csinál olyat, hogy a munkáltatója azt mondja, hogy csinálja meg és az jogszabályellenes?
Ha ön sofőr és azt mondja a munkáltatója, hogy menjen át a piros lámpán. Ön át fog menni?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Én azt mondom, ha átküldöd az ebédet, és ha az élelmezésvezető azt mondja rá, hogy nem jó,
akkor ki van osztva.
Kállai Attila konyhavezető:
Miért lenne kiosztva. Neki az a feladata, hogy ellenőrizze.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Például ott van a rizs, én már nem tudom hanyadszorra, mert hogy rokonok is járnak ide és ők
hívtak telefonon, hogy ablakot lehet vele törni, mert nincs megfőve, vagy olyan, mint az öklöm, olyan nagyok.
A másik pedig, hogy például az iskolában nem is mindig ugyanaz a köret szokott lenni, mint
ami az időseknek ki van osztva. Mert például a múlt héten volt az, hogy csirkecomb rizzsel, a
csirkecomb helyett csibefasírt lett, és a faluba nem is rizzsel, hanem krumplival lett kihordva.
Kállai Attila konyhavezető:
Már ez a szociálisoknak?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Nem ez máshol.
Kállai Attila konyhavezető:
Ezek fizető emberek, az első az iskola, hogy a gyerekeknek az előírt tápérték be legyen víve,
őket szolgáljuk ki először, ő az első. Utána jön a fizető vendég aki sokkal kevesebb, mivel
hogy a gyerek, akinek elő van írva, hogy mennyi mennyiségű fehérje és egyéb dolgot kell
bevinni, úgyhogy az az étlapon ami szerepel, aszerint kell csinálni. az hogy már beeső vendégek, vagy kifizették arra a napra és nem jut nekik, ők elég megértők, mert kettő éve vagyok
nyitva és a mai napig tőlem viszik az ételt.
És visszatérve, mert elkanyarodtunk a témától. A rizzsel kapcsolatban, amikor elindult ez az
étkeztetés október 3-án, akkor hoztam én egy felvigyázót, a Bene Zolit, aki nem tudom hány
évet töltött a konyhán. Ha jól tudom ő vitte az egész konyhát, ő csinálta az étkeztetést. Ő itt
volt, kimondottan azért volt itt, hogy ne legyen probléma. Megtörtént a probléma, nem volt jó
a rizs. Én még a MERTO-nál a területi képviselőt is felhívtam, jegyzőkönyv is készült róla,
A-s rizs volt. Megvan a számla is, hogy mi van a rizzsel, vett fel jegyzőkönyvet, mondta,
hogy van ilyen. Lehet, hogy van ilyen. Én a Zolit azon a héten elküldtem, mivel hogy nem
értettem azt, hogy amíg ő éveken keresztül meg tudott főzni, hogy létezik az, hogy a második
nap egyszerűen nem lehet kifőzni a rizst olyanra, hogy működjön. Most lehet elméleteket
gyártani, hogy a rizzsel volt gond, vagy a szakáccsal volt gond, de valami nem volt jó ez így
igaz. De én el is mondom azt, hogy az a rizs jó volt.
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Zavarkó Zoltán képviselő:
De most Zoli ott volt sok évig a konyhán, és ott egyszer sem volt ilyen.
Kállai Attila konyhavezető:
Igen azért állok értetlenül a téma előtt, hogy direkt azért lett odavéve, hogy esetleg probléma
ne merülhessen fel és mégis felmerült egy rizzsel, amit csak ki kell főzni. Bár nem egyszerű
egy ekkora adagú konyhánál, meg némi átépítéseket kellett végezni ahhoz, hogy az a rizs
megfőjjön, mert 300 literes üstben megfőzni egy levest, és akkor utána megszűrni és átmosni,
nem főképpen egyszerű, ha nincs meg a megfelelő lefolyó kiépítve, meg egyéb dolog. De
sajnos így is megtörtént a probléma. Ezt nem tagadja senki, probléma volt a rizzsel.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
De Ön amikor ezt elvállalta, úgy vállalta el, hogy fel van készülve erre a közétkeztetésre, tehát olyan konyhával rendelkezik, ami ezt a kapacitást elbírja.
Kállai Attila konyhavezető:
Lényegtelen.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Hátha a rizsről beszélünk, nem, mert akkor nincs min kifőzni, vagy átmosni.
Kállai Attila konyhavezető:
De van min kifőzni, a kifőzéssel nincsen gond, mert ha nem lenne mivel kifőzni, akkor nem
lehetne megfőzni a rizst.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Pont most mondta, hogy nincs meg annyi edény.
Kállai Attila konyhavezető:
Átmosásról volt szó, az átmosás az nem keménység, annak semmi köze a főzéshez. Főzni
kell. Az teljesen más, ha nincs átmosva, akkor annyi a probléma, hogy egyszerűen tapadós
lesz, vagy hogyha nem olyan minőségű a rizs, esetleg B-s, vagy rosszabb minőségű, akkor
tapadós, akkor akárhogy főzzük, szét fog főni.
Vida Miklós képviselő:
Lehet ennek más oka is. A konyhákon általában a rizst olajjal meg szokták pirítani és úgy
szokták főzni.
Kállai Attila konyhavezető:
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Olajon megpirítani?
Vida Miklós képviselő:
Igen.
Kállai Attila konyhavezető:
Hát jó nagy méretű tepsi lehet amiben ez elfér.
Vida Miklós képviselő:
Nem tepsiben szokták, de hát valamennyire én is jártas vagyok ebben a dologban. Ezen nem
akarok vitatkozni.
Kállai Attila konyhavezető:
Rendben. Nincs is mit vitatkozni, mert valóban probléma volt a rizzsel, ezt nem is tagadja
senki, ez egy tény. Ezért lett elküldve.
Vida Miklós képviselő:
Csak amikor kiadtuk a konyhát, akkor úgy volt kiadva, hogy mindenre fel van készülve ez a
konyha, fettül tudja csinálni. És innentől meghalt az egész.
Kállai Attila konyhavezető:
Ezen kívül még milyen probléma merült fel az ebédeltetéssel kapcsolatban, ha hibázott a szakács, mert szerintem minden ember hibázik.
Vida Miklós képviselő:
Van ilyen, én is, más is.
Kállai Attila konyhavezető:
Jó, akkor csak várom a javaslatot. Most elakadtunk a rizsnél, de esetleg mit javasolnak, hogy
min változtassunk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én nem javaslatot mondanék, kérdezném, hogy való igaz-e az, hogy a hétfői krumplit pénteken délután pucolták meg?
Kállai Attila konyhavezető:
Nem. Ez nem igaz.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
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De egyébként ehhez mi közünk van, hogy ő hogy csinálja? Ezért ő felel.
Gálné Tatár Mária képviselő:
De esetleg, ha ebből adódóan lesz valami fertőzés, vagy egy szalmonella, vagy bármi, akkor a
mi gyerekeinken csapódik le, meg a községen.
Kállai Attila konyhavezető:
Akkor én fogok felelni. Ezért én felelek. Ez felelősség és az ételmintás zsákokat már nem is
az üvegeket használunk.
Tarnóczi József polgármester:
Egyszerű a kérdés. Igaz, vagy nem igaz?
Kállai Attila konyhavezető:
Nem igaz.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Azért kérdeztem, mert ezt is mondták.
Kállai Attila konyhavezető:
Bármit mondhatnak. De hagy nyugtassam meg, azért van ételmintás zsák, és már nem is üveg,
mint a konyhában volt….
Tarnóczi József polgármester:
Ha megpucol egy krumplit pénteken, az hétfőre már fekete lesz. Ha bármit csinál is vele az
akkor is befeketedik. Szerintem ez hülyeség. Ha még előtte való nap megpucolnak egy
krumplit, azt mondom, hogy reggelre még az sem néz ki túl jól, de én nem tudom ezt elképzelni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ezért kérdeztem meg.
Tarnóczi József polgármester:
De az elmúlt időszakban hallottam én már annyi hülyeséget, amit a faluban beszélnek.
Kállai Attila konyhavezető:
Megnyugtatás képen, nekem minden nap le vannak téve az ételminták, mégpedig úgy van, ez
az újfajta, ez a legújabb, hogy nem üvegbe tesszük, hanem hermetikusan lezárt zacskóba. Ez
az új rendszer. Előtte felvágja a konyhán, az aki szedi, beleszedi az ételmintát és azonnal le-
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zárja. Nem üvegbe, mert az üvegbe előfordulhat az, hogy maradék, nincs jól elmosva, nem jól
főzik ki, és akkor már benne van a fertőzés.
Ez ki van találva, hogy ne lehessen ilyen probléma, vagyis, hogy a vállalkozó ne tudja kihúzni
a fejét az alól, hogyha valami probléma van. Sőt kettő ételminta van, mert egyet kértem Erzsikétől, hogy ott helyben is tegyen el ételmintát, saját magam védelmére, mert ha esetleg
probléma van, akkor én tudok azzal védekezni, hogy itt van az én ételmintám, és meg lehet
állapítani, hogy honnan indult ki a fertőzés, mint ahogy valaki egyébként bemegy a konyhára
és esetleg bevisz valamit.
Vida Milós képviselő:
Nekem is van egészségügyi könyvem, úgyhogy utána is lehet járni.
Kállai Attila konyhavezető:
Alapvető HACCP szabály, én sem mehetek be a saját konyhámba, utcai ruhába. Ez a jogszabály, ha jogszabályokról beszélünk.
Vida Milós képviselő:
Jogszabály, meg amit csinálunk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Csak ez nagyon furcsa dolog, hogy rögtön ezzel jötték ott az elején. Tehát, egy képviselőtestület elé nem így kellene állni.
Kállai Attila konyhavezető:
Elnézést, kicsit támadólag érzem azt, hogy édesapámnak nincs annyi ismerete a faluban, ha
már nem is nekem, de édesapámnak, hogy jöjjenek be, nagyon szívesen megkínálom, és nem
kell bemenni a konyhára, hogy én nem tudok arról.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Itt senki nem akarja szerintem a képviselők közül, hogy vendégül lássák, nem azért mentek be
a konyhára.
Kállai Attila konyhavezető:
Nem, de már maga az, hogy azzal sincs probléma, hogy szeretnénk megkóstolni, hogy mit
főzünk a gyerekeknek. Nem kell bemenni a konyhára. Ott az étteremben, helyben meg lehet
azt tenni, mert így egy kicsit olyan hátba támadósan érzem magamat, hogy el tetszettek sorolni, hogy voltak bent, kóstolták. A jegyző úr volt bent ma és megkóstolta az ebédet, teljesen
mindegy, hogy miért jött be, hogy éhes volt, vagy csak érdekelte, hogy jót főzünk-e vagy
nem. Ez egy teljesen egyenes dolog, nincs is vele semmi gond, ez egy természetes dolog,
hogyha valaki ad egy szolgáltatást, azt leellenőrzik, ez így is van jól.
Gálné Tatár Mária képviselő:
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Ez már csak hely kérdése, én szerintem. Földrajzi hely kérdése, hogy most hozzátok megy be,
vagy pedig oda a konyhára megy be, ahol látja a gyerekeknek a hozzáállását, hogy megeszik
azt az ételt, vagy nem. Mert arra is kíváncsiak vagyunk, vagy pedig megmarad.
Kállai Attila konyhavezető:
Végig tetszett nézni 215 gyereket, hogy megeszi-e az ételt?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem néztem végig. Egy bizonyos adag gyereket végignéztünk.
Kállai Attila konyhavezető:
De hát ez nem számottevő.
Gálné Tatár Mária képviselő:
De számottevő, már hogyne lenne számottevő.
Kállai Attila konyhavezető:
Ez egy dolog, mert lehet azt csinálni, 215 fő gyerek leétkezett és abból mennyi moslék maradt. Egyszerű. Csak meg kell nézni mennyi maradt.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem a moslékra voltunk kíváncsiak Attila.
Kállai Attila konyhavezető:
De ha sok, akkor sincs semmi gond, mert ez egyetlen egy nap. Nem mindig lehet eltalálni az
étlapot. Ezt tudjuk, hogy főzni nem egyszerű dolog, még annak sem aki szereti.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Azért egy dolgot tisztázzunk. Nem második, harmadik ember szólt, és akkor mentünk be páran, hogy megkóstoljuk az ételt, hanem amikor már a 60. ember szólt, hogy ez így nem jó,
azután léptünk.
Kállai Attila konyhavezető:
Nem értem. Már elnézést, hogy a szavába vágok, de elakadtunk annál, hogy nem jó. Miben
nem jó? Mennyiségben? Ízben? Kinézetben? Ízben mi, sós, vagy sótlan?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Ízben.
Kállai Attila konyhavezető:
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Ízben mi, sós, vagy sótlan?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Mikor milyen. Változó. A múltkor engem hívtak telefonon, hogy a húsleves az ehetetlen volt.
Kállai Attila konyhavezető:
A húsleves?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Olyan sós volt, hogy azt egyszerűen nem lehetett megenni.
Kállai Attila konyhavezető:
Érdekes dolog, mert én is ezt eszem, a családom is ezt eszi. Lehet, hogy elfogult vagyok saját
magammal szemben.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Lehet, hogy te is, vagy én is, megesszük, hiába érezzük rajta, hogy sós, de egy 10-12 éves
gyerek, ő azt fogja mondani, hogy á köszönöm én ezt nem kérem. Más egy felnőtt embernek
az ízlés világa, meg más egy gyereknek.
Tarnóczi József polgármester:
Apám még simán megsózza azt, amit te sósnak érzel.
Kállai Attila konyhavezető:
Ezzel mást nem tudok kezdeni, élelmezésvezetőt váltok, mert ő írja ki a normatívákat, hogy
mibe mennyi sót kell, vagy paprikát, vagy bármit tenni.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Most nem az élelmezésvezető csinálja meg az ételt, már ne haragudjál. Az élelmezésvezető,
csak kiírja, hogy miből mennyi kell, tessék, itt a könyv, bele van írva, hogy ebből ennyi kell,
de ha a szakács ha nem rakja bele, mert nem hiszem hogy ti is úgy csináljátok. Nem az élelmezésvezető a hibás azért mert az étel íztelen. Ki van írva, hogy kell bele 15 dkg só, ennyi
fűszer, és nem hiszem hogy ti is ott áltok végig, leméritek a 15 dkg-ot, hogy mennyit kell belerakni.
Kállai Attila konyhavezető:
De mondom, már az elején kezdtük ezt a vitát, amikor te mondtad, hogy én vagyok a munkaadója, azért úgy se fogja mondani, hogy ez az étel nem kiadható. De van joga arra, hogy azt
mondja, hogy ez az étel nem kiadható, mert jogilag ezért ő a felelős, hiába én vagyok a munkaadója, meg a hátát is ő tartja, mert neki fogják mondani, hogy milyen.
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Vida Miklós képviselő:
Csak az a baj, hogy eddig ugyanezt csinálta, és eddig semmi probléma nem volt ezzel a konyhával, semmi baja nem volt ennek a konyhának. Jól főztek, jól csináltak mindent, és ő most
amit kiírt az étlapon, mit tudom én pénteken, hogy a jövő héten mi lesz főzve, akkor egész
héten az volt főzve. Nem változott az étlap, nem változott semmi, mert úgy szerezte be az
árut, hogy neki megérkezett minden áru időben.
Kállai Attila konyhavezető:
Hát, sajnálom, de én nem egy állami cég vagyok, és én nem rendelkezem olyan kerettel, hogy
én leadok egy rendelést, és teljesen mindegy, hogy egy hús, mondjuk 200,- Ft-al drágább kilónként, vagy nem, énnekem ez a saját bőrömre megy, és nekem nem mindegy.
Vida Miklós képviselő:
Nem a húsról van szó. Bármiről.
Kállai Attila konyhavezető:
Én csak mondtam egy példát. És ilyen akadályok lehetnek, hogy nem érkezik meg időben az
áru, vagy nem pont az az áru érkezik meg, vagy esetleg más árut kapok ahelyett, amit megrendeltem.
Vida Miklós képviselő:
Hát nem tudom, mert a szállítók most már nagyon vigyáznak arra, hogy mindig azt, meg időben vigyék amit megrendeltek, mert mindenkinek szűkül a köre. Ez így van, én ezt nem tudom elfogadni. A másik meg az, hogy én úgy látom ezt, hogy nem mindig a szállító a hibás,
lehet, hogy éppen egy csibefasírtot olcsóbban lehetett megvenni és azért lett megváltoztatva
az étlapon, vagy ilyesmi is lehet.
Kállai Attila konyhavezető:
Utolsó pillanatban nincs értelme étlapot változtatni.
Vida Miklós képviselő:
Akkor nem kell egy hétre étlapot csinálni.
Kállai Attila konyhavezető:
Árubeszerzés szempontjából sem érdemes változtatni, hogy mondjuk holnaptól akciós a
csibefasírt és reggel én elmegyek csibefasírtot venni. De ehhez is joga van az élelmezésvezetőnek átírni, csak a megadott mennyiséget, azt megkapják a gyerekek.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Visszatérve, ahhoz, hogy az étel milyen ízű, azért az élelmezésvezető a felelős?
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Kállai Attila konyhavezető:
Nem az élelmezésvezető a felelős, de ő az, benne van a papírban, hogy ő számoltatja el a szakácsokat, hogy miből, hogy tegyék. És ő neki a feladata lecseszni a szakácsokat, hogyha nem
megfelelő. Mert rendben, hogy egy nap elrontják, de a második nap már ott kell lennie, és azt
mondani, hogy ez így nem jó. És figyelni kell őket.
Vida Miklós képviselő:
Mikor találkozik a szakácsokkal az élelmezésvezető?
Kállai Attila konyhavezető:
Bármikor van joga rá a konyhára bejönni, és ott állni felettük. Bármikor.
Vida Miklós képviselő:
Mert Erzsike a kastélyban dolgozik, a szakácsok meg ott vannak nálad.
Kállai Attila konyhavezető:
De Erzsikének joga van. Akkor ezek szerint megfelelő az étel, mert Erzsike meg nem teszi
meg azt, hogy átjöjjön. A rizsnél átjött, amikor nem volt megfelelő.
Vida Miklós képviselő:
Lehet ezt egy olyan emberre kenni, aki nincs jelen, aki nem tud védekezni, aki nem tud semmit sem csinálni ezzel a dologgal, mert azt hiszem, hogy nem ő a hibás. Eddig 20-24. éven
keresztül jól végezte a munkáját, azt hiszem ezt akár melyikünk tudja. Ezt tudjuk itt tanúsítani, nem hiszem, hogy ez alatt az egy hónap alatt csinálta rosszul.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én is erre gondolok, hogy a konyha nem lehet távvezérlésű, mert ahol a szakácsok főznek,
nyilván ott kellene lenni az élelmezésvezetőnek is, hogy lássa azt, hogy mit csinálnak, mit
raknak bele.
Kállai Attila konyhavezető:
Ott lehet. Ez ő neki a dolga, hogy átjön-e, vagy nem jön át. Ez ő neki a dolga. Én ezért fizetem őt, hogy ez működjön. Az ilyen problémák kikerülhetők legyenek. Én nem tudok főzni,
én nem mondhatom azt, hogy ebbe még sót kell beletenni, vagy paprikát kell bele tenni. Ha
nem jó, neki kell észrevenni, és neki kell jelezni azt, hogy a szakácsok nem jól csinálják a
feladatukat.
Vida Miklós képviselő:
Ezt neked kell kiküszöbölni. Mi felvetettük a problémáinkat, elmondtuk a dolgokat.
Kállai Attila konyhavezető:
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Elnézést, csak az előbb azt mondta, hogy kenek dolgokat másokra. Nem kenem.
Vida Miklós képviselő:
Nincs itten, nem tud semmit sem mondani, lehet hogy ő neki is az volna a véleménye, ha itt
ülne köztünk, hogy ha azt mondaná, ő hibázott. Nem hiszem, hogy erre azt mondaná, hogy ez
így van.
Kállai Attila konyhavezető:
Nem szereti senki sem, ha feltárják a hibájukat. Ez egy ilyen dolog.
Vida Miklós képviselő:
Nem. Senki se.
Kállai Attila konyhavezető:
Ez nem elismerés kérdése, ez feladat elvégzés kérdése.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Igen, de azt mondtad többször, hogy élelmezésvezetőt váltok, és lehet, hogy nem az élelmezésvezető tehet róla, ha a szakács nem jó minőségű ételt főzött.
Kállai Attila konyhavezető:
Én értem, csak az a probléma ezzel, hogy ugyanennyi mennyiségű kaját viszek másnak is.
Vida Miklós képviselő:
280 főre? 300 főre máshova?
Kállai Attila konyhavezető:
100 felnőtt adagot adok ki, ami felnőtt adag kétszerese egy óvodásénak.
Vida Miklós képviselő:
Nem csak óvodás van, iskolás is van.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Ahova kiszállít még, ott ki az élelmezésvezető?
Kállai Attila konyhavezető:
Egy élelmezésvezető van. Nem lehet kettő. Egynek kell felügyelni az egész ételt.
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Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor összesen hány adagot főztök, úgy napi szinten, Attila?
Kállai Attila konyhavezető:
300-350 adagot.
Vida Miklós képviselő:
Ide van 280 az iskolába, óvodába. Akkor a másik 100 az már 380 volna.
Kállai Attila konyhavezető:
És? Mi a probléma vele?
Vida Miklós képviselő:
Semmi. Csak kérdeztem. A számokkal nem voltam tisztában. Lehet, hogy nem tudok számolni.
Kállai Attila konyhavezető:
Mert, hogy? Én azt mondtam, hogy felnőtt adagot, nem iskolai adagot. Megnézhetjük szám
szerint, ha van jelentősége, hogy szám szerint mennyi. Csak az a probléma, hogy közel azonos mennyiségű ételt adok ki máshova is és még sincs probléma vele. Nem mondják, hogy
sós.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Azelőtt ki volt az élelmezésvezető?
Kállai Attila konyhavezető:
50 fő alatt nem kell élelmezésvezető. Ez is azért kell, mert az óvodáknak, iskoláknak kötelező, de a felnőtt adagoknál nem kötelező élelmezésvezetőt foglalkoztatni.
Zavarkó Zoltán képviselő:
De most, hogyha annak a 100 főnek megfelel, akkor az hogy lehet az, hogy az élelmezésvezető egyik része jó a kajának, a másik része meg nem jó.
Kállai Attila konyhavezető:
Ezt nem értem én sem.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Akkor logikus, hogy a szakácson múlik, és nem az élelmezésvezetőn.
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Gulyásné Sági Julianna képviselő:
De ha 100 embernek jól tud főzni, akkor a 250 főnek is. Mondjuk már meg mit akarunk most
akkor?
Zavarkó Zoltán képviselő:
De most Jucika, Te se érted! Most hogy lehet az, hogyha nincs ott, hogy a 100 főnek jól megfőznek, 280-nak meg nem.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
De hogy?
Kállai Attila konyhavezető:
Pont ez a probléma, pont erről beszélünk.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Akkor miért ő a hibás? Ő csinálja a kaját? Nem ő csinálja.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
De, ha a szakács 100-nak megtud főzni, 250-nek nem? Amit ugyanabból szednek ki.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Más a mennyiség, más az arány.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Együtt főzik, Zoli. Együtt.
Zavarkó Zoltán képviselő:
De akkor? Akkor most miről vitázunk?
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Én nem tudom miről. De, hogy egy szakács főz annak a 100-nak is, meg ennek a 250-nek is.
Egy élelmezésvezetője van, egy szakácsa van.
Kállai Attila konyhavezető:
De nyugodtan fejtsük ki, hogy mi a baj. Egy helyütt fő a 100-nak is és a 250-nek is..
Zavarkó Zoltán képviselő:
Hogy lehet, hogy egy helyre jó, a kaja, egy helyre meg nem jó a kaja?

- 20 -

Kállai Attila konyhavezető:
Ezért jöttem el, ezt megérdeklődni, hogy mi a probléma vele.
Vida Miklós képviselő:
Felnőtt emberek jöttek be hozzám is, Zolihoz is, Marikához is, hogy nem jó a kaja. És nem
csak az iskolánál volt probléma. Úgy tudom, hoztak be polgármester úrnak is egy kaját, hogy
nem volt jó.
Kállai Attila konyhavezető:
Értem.
Tarnóczi József polgármester:
Nekem nem hozott be senki.
Vida Miklós képviselő:
Akkor rosszul tudom.
Kállai Attila konyhavezető:
Önnél hányszor voltak már bent, mint kereskedő, olyan reklamációval, hogy nem felel meg a
hús? Nem volt rá még példa?
Vida Miklós képviselő:
Volt rá példa 11 év alatt, de nem sok.
Kállai Attila konyhavezető:
Nem sok? Hát én nem ezt hallottam, hogyha hallomásokról beszélünk.
Vida Miklós képviselő:
Nem hallomások. Nekem ezt konkrét emberek mondták. Én nem Pityi Palkótól hallottam,
hogy ezt mondták rád.
Kállai Attila konyhavezető:
Én is konkrét emberektől hallottam. Nem azt hallottam, hogy valaki elmondott valamit, hanem konkrétan elmondták, hogy ez nem jó.
Vida Miklós képviselő:
A múltkor nem ezt mondtad, amikor beszélgettünk.
Kállai Attila konyhavezető:

- 21 -

Én azt mondtam, hogy nem abból indulok ki, nincs előítéletem senkivel, én mindig azzal foglalkozok, akit megismerek, vagy együtt dolgozok vele, én abból indulok ki. Én pontosan
olyan ember vagyok, hogy én nem szoktam másoknak a beszédére adni.
Vida Miklós képviselő:
Én se. Én csak azt mondtam amit tapasztaltam.
Kállai Attila konyhavezető:
Én is azért jöttem el most is, hogy halljam azt, hogy mi a probléma az étellel. Hogy tudjam.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én úgy gondolom, hogy most nem a Vida Miklós húsára való reklamálás miatt hívtunk össze
testületi ülést, hanem az étel minőségével kapcsolatban.
Kállai Attila konyhavezető:
Csak arra reagáltam, hogy ő is hallotta, én is hallottam. Én is így gondolom, de szerintem nem
én kezdtem ezt a dolgot, hogy ki mit hallott.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Itt nem arról van szó, hogy Ön ellen irányul itt minden. Énnekem az az érzésem, hogy ilyen
hirtelen beleugrott ebbe az üzletbe, és nem volt még kellőképpen felkészülve erre.
Kállai Attila konyhavezető:
Én nem lehetek felkészülve, mert nem én főzök.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Jó, de hát maga a munkáltatója a szakácsnak is, magának kell biztosítania a megfelelő eszközöket is, mindent, és vállalta, hogy ….
Kállai Attila konyhavezető:
Minden eszköz működik egy hónapja.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Hát, működik. Működik.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Tudtuk, hogy a kezdeti időkben lesznek problémák, még nem telt el egy hónap.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
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Jó rendben, de én úgy látom. Személy szerint az én véleményem, hogy ez egy kicsit nagy falat.
Kállai Attila konyhavezető:
De miben lehetne változtatni? A gépek berendezések ami van alkalmasak, a szakács aki van, a
TVK-n főzött 1000 emberre. Nem tudok mást változtatni. Nem tudok jobb szakácsot se.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Nem akarom én Tóth Bettinát sem elküldeni, meg Váczinét sem.
Kállai Attila konyhavezető:
Akkor egy javaslatot kérnék, hogy hogyan csináljuk.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Csak akkor figyeljenek már oda, ha tesz az élelmezésvezető egy javaslatot, hogy azt a tésztát
X percit kell főzni, és ilyen, megy ilyen állapotban kell kiszedni, meg még át kell mosni, meg
még utána a melegentartó edényben az megpuhul, akkor fogadja már meg a szakács azt a tanácsot.
Kállai Attila konyhavezető:
De, miből tetszik gondolni, hogy nem fogadjuk meg?
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Abból például, hogy ma nekem…. . Szerintem, de mindegy.
Kállai Attila konyhavezető:
Miért lenne az jó nekem, hogy nem fogadom meg valakinek a tanácsát és én rajtam csapódik
le. Saját magam ellen miért tennék rosszat? Ha én valakinek nem fogadom meg a tanácsát, aki
azért felel, hogy az étel jó legyen, akkor saját magammal teszek rosszat.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Már nem fűzök hozzá semmit. Nem magával van bajom, nem ezzel, vagy azzal van bajom.
Azzal van bajom amit a faluból hallok, meg amit a ma megtapasztaltam, ennyi. Ennyi és nem
több. Meg még ami a második napirendi pont lesz. Ennyi.
Tarnóczi József polgármester:
Jó akkor az első napirendi ponthoz van még valami hozzászólás?
Solymosi Imréné alpolgármester:
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Én annyit szeretnék mondani, hogy lehet, hogy én megszoktam már, mert onnan étkezünk,
lassan két éve. Igaz, hogy elsősorban a mama eszi, de tényleg előfordult mostanában, eddig
ezt nem tapasztaltam, hogy kétszer sósabb volt a leves, mint amilyen a megszokott volt, most
már ez nem fordul elő. Nekem különösebben semmiféle gondom, nem volt. Valószínűleg az
én ízlésemmel, vagy az anyukáméval van probléma, de én olyan nagyon nagy gondokat egyáltalán nem látok.
Kállai Attila konyhavezető:
Ételízesítőt változtattunk, ami esetleg másabb, amiben kevesebb a sótartalom. Hátakkor, sóval
meg csak azt tudom javasolni, hogy viszek be a konyhára vagy 5 kg sót és akkor aki gondolja,
hogy sótlan, akkor sózza.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Az viszont tényleg megoldás lehet, ha Erzsike ott van, felügyeli, és megfogadni a tanácsait. Ő
biztosan ért hozzá, és ő rá kellene inkább támaszkodni, mert tapasztalata van benne, amit el
érdemes lenne elfogadni. Valószínűleg az a megoldás, hogy elmegy ott felügyelje, és mondja,
hogy ebből kevesebbet, vagy ahogy Judit mondta, hogy azt már ki kell venni, mert még puhulni fog. Valószínűleg, hogy az ő tapasztalatára kellene akkor jobban hagyatkozni.
Kállai Attila konyhavezető:
Értem. Jó, igen ezt majd így csináljuk.
Tarnóczi József polgármester:
Ha másnak nincs hozzászólása, akkor az első napirendi pontot lezárom.

2./np: A konyhai eszközök átadása a vállalkozó részére
Tarnóczi József polgármester:
A második napirendi pont a konyhai eszközök átadása a vállalkozó részére.
Vida Miklós képviselő:
Ez hogy történt, mert azt hiszem erről nem tud egyikünk se.
Tarnóczi József polgármester:
Konkrétan mire gondolsz?
Vida Miklós képviselő:
Konkrétan ki engedélyezte, hogy elvigyék az üstöt, egyáltalán az eszközöket, amik hiányoznak a konyháról.
Tarnóczi József polgármester:
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Milyen eszközök hiányoznak?
Vida Miklós képviselő:
Például a krumplipucoló, a gázzsámoly, üstök, nagy edények, bodellák, nokedli szaggató,
szűrők.
Tarnóczi József polgármester:
Jó. Erről a következőt tudom elmondani. Amikor ez a döntés megszületett, hogy a konyhát,
végülis nem a konyhát, hanem ezt a szolgáltatást mi vásároljuk, akkor mindenki tudta, hogy
egy olyan döntést fogunk meghozni, ami számtalan érdeksérelemmel fog járni, sok embernek
fogja csípni a szemét, nagyon sok ember nagyon jól élt ebből a konyhából. Számomra egy
volt fontos ennél a döntésnél, megnéztük, hogy eddig mennyibe került eddig ez a szolgáltatás
Ónod község Önkormányzatának, mennyibe fog kerülni ezután Ónod község Önkormányzatának. A kettő között volt egy rendkívül jelentős tétel, ami engem arról győzött meg, és mondjuk mégis csak egy szűk többségében a képviselő-testület mégis csak emellett döntött, hogy
vásároljuk a továbbiakban ezt a szolgáltatást. Na most innentől kezdve, az, hogy ez működjön, mindannyiunk érdeke. Naívan én ezt feltételezem, mert hogy pontosan tudjuk, hogy Attila, igen….. Ez egy döntés volt. Volt egy másik jelentkező, aki úgymond, egy vérprofi cég, de
mégsem itt Ónodon dolgozik, mégsem itt Ónodon szolgáltat, vagy van egy helyi vállalkozó,
akinek adunk egy lehetőséget, egy esélyt arra, hogy mondjuk úgy, felnőjjön ehhez a feladathoz.
Én számítottam arra, hogy lesznek eleinte jogos, és kevésbé jogos kritikák, ilyenek közé soroltam azt is, hogy azok a szociális étkezők, akik az önkormányzattól vitték el az ételt, méltatlankodni fognak majd a mennyiségek miatt, ugyanis ezt még az ebédfutár is elmondta, hogy
sajnos, mindenütt, ahol átveszik a vállalkozók ezt a szolgáltatást, ott felmerül problémaként,
merthogy a szolgáltató azt a mennyiséget adja ki, ami egyébként jogszabályok szerint jár,
nem többet. Az, hogy nálunk, mondhatom azt, hogy évtizedeken keresztül nem érdekelt az,
hogy mennyi egy adag, hogy levesnek hány decinek kell lenni jogszabályban, és egyebekben,
az nem az Attilának a hibája, hanem az elmúlt időszak, akár mondhatom azt, élelmezésvezetőjének a hibája, mert lényegesen nagyobb mennyiségeket adtunk ki, mint kellett volna. Most
ebből az attitűdből kiindulva, hogy márpedig ennek a szolgáltatásnak zökkenőmentesen kell
működni, és ez egy alapvető cél mindenki számára. Attila jelezte, hogy egy zsámolyra és
krumplihámozóra lenne szüksége, ugyanis menetközben kiderült, hogy ámbár megrendelt egy
ilyen zsámolyt, és állítólag valamikor, a jövőhónap végi finanszírozásból már meg is fogja
tudni venni, de tény, ami tény, több mint kétmillió forintot invesztált be abba a konyhába,
hogy egyáltalán el tudjon indulni. Tehát az az üst, ami ott van, az 1,8 MFt volt, rengeteg eszközt megvásárolt. Attila fölvetette, hogy megvásárolná ezeket az eszközöket. Ezt a zsámolyt egyébként a zsámoly új ára 130 eFt -, krumplihámozót, egyebeket. Én azt mondtam neki,
hogy én ilyen ügyben nem dönthetek, meg nem is döntök, hogy eladjuk, nem adjuk, mi legyen vele, mert ez egy technikai kérdés, el lehet rajta gondolkodni, a testület elgondolkodhat
azon, hogy ezeket az eszközöket valamilyen árral beárazzuk, és eladjuk. De én azt gondoltam
hogy addig amíg ez a rendszer beáll, addig használja, azért, hogy minél kevesebb problémával, hogy ne az legyen, hogy azért nem tudtam megfőzni valamit, mert nem volt hozzá zsámolyom, stb, stb, stb.
Természetesen a működésünkben minden ilyen ügyről van bejelentési kötelezettségem, csak
hogy ez utólagos. Azóta nem volt testületi ülésünk. Most akkor azt mondom, hogy el tudom
mondani, hogy igen, addig az időszakig, amíg ezeket az eszközöket beszerzi, addig az időpontig ezeket az eszközöket a rendelkezésére bocsátottam. Leltár szerint pontosan feltüntetve,
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hogy ezek mik, milyen eszközök, tehát gyakorlatilag Ónod község Önkormányzatát, ebben
különösebb kár nem fogja érni.
Ami magával ezzel az eseménnyel, hogy mi most összejövünk, és bölcsen elgondolkodunk,
hogy mi is van azzal az étkeztetéssel. Az alapvető céljával, azt mondom, hogy egyetértek,
mert hogyha problémák vannak vessük föl, mondjuk el, vitassuk meg, mert hogy úgy tudunk
előrébb jutni, hogy hogyan legyen tovább, hogyan tudunk egy jobb, normális és megfelelő
szintű közétkeztetést nyújtani, hangsúlyozottan, hogy olyat soha nem fogunk, és akarunk
nyújtani, mint amilyen eddig volt, mert az túllépett mindenféle norma és egyéb kereteket.
Amit viszont ebben az egész történetben a magam részéről abszolút aggályosnak érzek, az
ennek az előzményei.
A napokban Vida Miklós képviselő urat és Attilát leültettem itt, hogy beszéljük már át, a
problémákat, akkor képviselő úr nekem elmondta, hogy Ő ezen a konyhai átálláson 6 Millió
forintot bukott.
Vida Miklós képviselő:
Személyes dolgokról csak zárt ülésen lehet beszélni.
Tarnóczi József polgármester:
Elnézést, majd ha befejeztem. Egyébként meg Attila itt volt, jelen volt.
Vida Miklós képviselő:
Akkor is.
Tarnóczi József polgármester:
Képviselő úr elmondta nekem, hogy 6 millió forintot bukott ezen a konyha átadáson, és nem
fogja annyiba hagyni. Nem fogja annyiba hagyni, és igenis készüljek fel arra, hogy megmutatja nekem….
Vida Miklós képviselő:
Ezt nem így mondtam. Azt mondtam, hogy a gázzsámoly, meg a többi, ahhoz Attilának nem
sok köze van, mert ez testületi döntés. Ezt így mondtam. Azt sem mondtam, hogy készüljél
fel rá, semmire sem, azt mondtam, hogy testületi döntés.
Tarnóczi József polgármester:
Azt sem mondtad, hogy 6 millió forintot buktál rajta.
Vida Miklós képviselő:
Azt mondtam, azt elmondtam. Nem tagadok én le Józsi semmit sem. 6 millió, igen ez 6 millió
forint kárt okozott. Ez semmi, hallod. Nem vesz tőlem húst, nem vesz tőlem húst. Itt a vége
ennek a részének. Ott veszi a húst, ahol akarja.
Kállai Attila konyhavezető:
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Akkor én elnézést beleszólhatok?
Tarnóczi József polgármester:
Egy pillanat. Csak tudod, amikor dönteni kell, szeretnék egy irományból felolvasni 2-3 sort,
hogy amikor annak idején letetted a képviselői esküt, hogy „Képviselői tisztségemből eredő
feladataimat Ónod község fejlődésének előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Itt nincs benne, hogy Vida és Társa Bt., mert gyakorlatilag megfenyegettél. Megfenyegettél.
Vida Miklós képviselő:
Nem fenyegettelek meg, ne menjünk el. Nem fenyegettelek meg, ne menjünk el, nem fenyegettelek meg, mert én csak azt mondtam, amit most is elmondtam. Azt mondtam, hogy ez
testületi döntés.
Tarnóczi József polgármester:
Nem, azt mondtad, azt mondtad, hogy te ezen 6 milliót buktál, tudomásul veszed, de majd
lehet ezt máshogy is csinálni.
Vida Miklós képviselő:
Ezt se így mondtam, de mindegy. Mindegy.
Tarnóczi József polgármester:
Következő, Miklós. Engem lehet fenyegetni, én egyet tudok, ezt a szolgáltatást, az én, vagy a
mi számításaink alapján kb. 4,5-5 millió forinttal olcsóbban fogjuk tudni szolgáltatni, mint
ahogy eddig volt. Majd egy év múlva, amikor egyenleget vonunk, és kiderül, hogy én most
becsaptam a képviselő-testületet, akkor engem nyugodtan keresztre lehet feszíteni, de azzal,
hogy azért mert tőlem 6 milliót buktam és másfél millió forint bért kivettem a zsebemből,
engem egy valami érdekel, hogy ezt a szolgáltatást olcsóbban tudjuk végezni, ugyanis olyan
feladataink és olyan kötelezettségvállalásaink és olyan egyéb dolgok elé nézünk a jövő évben,
amibe még simán bele fogunk dögleni és lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen fájdalmas dolog
amit meghoztunk, vagy meg kell hozni. De sajnos a képviselői tisztség ellátása időközben
fájdalmas döntések meghozatalával is együtt kell, hogy járjon.
Vida Miklós képviselő:
A polgármester is, nemcsak a képviselők
Tarnóczi József polgármester:
A polgármester is.
Vida Miklós képviselő:
A másik dolog meg az, azt hogy ilyen értékű szerszámokat, meg mindent odaadjunk egy vállalkozónak akit még az önkormányzat fizet, odaadjuk neki, és nem tud róla a testület. Ezt már
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egyszer beszéltük, hogy mindent csak utólagosan tudunk meg, döntöl helyettünk Józsi úgy,
hogy semmiről nem tudunk.
Tarnóczi József polgármester:
Már elnézést, benne van az SZMSZ-ben is az, hogy tájékoztatási kötelezettségem van. Már
elnézést, a normál működés része. És a múltkor mondtam, hogy odavan az összes építkezési
állványunk, hányszor kérdezted meg Bacsó urat, hogy hol vannak, vagy kért-e tőled engedélyt, hogy kölcsön adja az állványokat. Egyszer is megkérdezett téged? Hol vannak azok az
állványok? Egy darab állvány nincs. Attila, amit megkapott, azt mind leltár szerint átvette, és
leltár szerint fogja visszaadni, amennyiben probléma lesz vele. Ha ő veszi tőled 6 millióért a
húst, akkor nyugodtan, nincs probléma, senkit nem érdekel.
Vida Miklós képviselő:
Akkor is probléma.
Tarnóczi József polgármester:
Nem probléma, mert a múltban nem volt probléma.
Vida Miklós képviselő:
Ezt honnan tudod? Odaadtuk valakinek a múltba ezeket az eszközöket? Ezt mind az önkormányzat használta, az önkormányzati konyha használta ezt mindet. Józsi. Nem adtuk oda
senkinek se.
Tarnóczi József polgármester:
Most az a kérdés, hogy kiadtuk Attilának ezt a szolgáltatást, és ott rohadjon bele, hogy hátha
nem sikerül neki csinálni. Nem
Vida Miklós képviselő:
Attila vállalta azt, hogy ő fel van készülve. Adott egy árajánlatot, hogy erre mindenre fel van
készülve. Csinálja. És akkor is úgy volt a testületi ülés, hogy elmondtuk, hogy semmit nem
adunk el, semmit nem adunk ki, semmit nem adunk oda senkinek se, senkit nem adunk oda
semminek se, mert még lehet, hogy ezekre a dolgokra szükség lesz. Így volt? Ez benne van a
jegyzőkönyvbe.
Tarnóczi József polgármester:
Nyilvánvalóan vissza is fogja hozni azt a zsámolyt, mert vásárol saját zsámolyt.
Vida Miklós képviselő:
Én úgy gondolom, hogy ezt odaadni, mert csak. Mi megfizetjük azt a kaját keményen Attilának, mert nem ingyen csinálja, mert ő is pénzt akar keresni. Nem?
Tarnóczi József polgármester:
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Miklós ezt Te is tudod, hogy ez nem a gázzsámolyról szól. Ez semmi másról nem szól, mint
azokról az elveszített üzleti érdekekről.
Vida Miklós képviselő:
Ne keverjük ezt bele!
Tarnóczi József polgármester:
De keverjük bele! Mert pontosan tudjuk, hogy te ezt mért kaptad meg. Pontosan tudjuk. Te
embereket az utcára küldtél csont nélkül. Vidáman megszavaztál, itt van két ember a testületből, hány embert mutassak még. Csont nélkül az utcára küldtél embereket, csak azért, hogy a
6 millió forintodat Te megszerezhesd.
Vida Miklós képviselő:
Ne személyeskedjünk Józsi!
Tarnóczi József polgármester:
Ez nem személyeskedés.
Vida Miklós képviselő:
De személyeskedés.
Tarnóczi József polgármester:
Ezek a tények. Ezek tények Miklós.
Vida Miklós képviselő:
Ezek nem tények, hogy odaadtad az eszközöket, úgy, hogy senki nem tudott róla.
Tarnóczi József polgármester:
Utólagos bejelentési kötelezettségem van. Most szóltam volna róla.
Vida Miklós képviselő:
A szolgáltató fel volt készülve rá, adott árajánlatot. Akkor tudta, hogy mire vállalkozik. Nem?
Kállai Attila konyhavezető:
Tudtam igen.
Vida Miklós képviselő:
Na.
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Kállai Attila konyhavezető:
De én meg is hiteleztem ezt az egész étkeztetést, és úgy gondoltam, hogy már az is letelt, ha
árban, nem tudom milyen árat képvisel, de én felajánlok rá egy bizonyos összeget, amit a testület megállapít, de az sem probléma, amikor itt beszéltünk az ön üzletéről a hússal kapcsolatban, hogy esetleg vásárolok-e. Kértem, hogy ha ilyen áron, mint az Auschan, vagy mint a
Metro, tudja adni, semmi gond, mehet tovább a szolgáltatás. De, ugye itt ez nem jött létre, ez
a történet, mert nem.
Vida Miklós képviselő:
Én akkor is elmondtam, ne keverjük össze a kettőt, mert ennek meg már semmi köze hozzá.
Semmi köze hozzá. Hallod, ha most az Auschan-ban 100,- Ft-al olcsóbb a comb, akkor ott
veszed meg, ha a Metro-ban 100,- Ft-al olcsóbb az Auschan-től akkor is ott fogod megvenni.
Nem?
Kállai Attila konyhavezető:
Így van.
Vida Miklós képviselő:
Akkor ez tökéletesen mindegy.
Kállai Attila konyhavezető:
Csak annyit szerettem volna mondani, hogy akkor mondta a polgármester úrnak, hogy akkor
én is csinálhatom másképpen, ezt én tanúsítom, ez így van.
Vida Miklós képviselő:
Tanúsíthatod.
Kállai Attila konyhavezető:
Mert a gázzsámolyt is odaadtad Attilának. És akkor én azt nyilatkoztam, hogy semmi probléma, ha ennyire nagy gondot jelent a gázzsámoly, mert van nekem, csak az egy kicsit kisebb
teljesítményű, mint ez, akkor veszek egyet.
Vida Miklós képviselő:
Hát, hajrá!
Kállai Attila konyhavezető:
Erre azt a választ kaptam, ha annyira sok pénzed van, akkor vegyél. Ez volt a válasz.
Vida Miklós képviselő:
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Könnyű úgy egy vállalkozást vinni. Én is megcsináltam a vállalkozásomat, nem adott nekem
az önkormányzat egy késre valót se. Úgyhogy nem arról van szó, ki mit csinál.
Kállai Attila konyhavezető:
Holnap, ha visszaviszem. Jó lesz úgy?
Vida Miklós képviselő:
Hát mindent vissza kell vinni, ami onnan eljött, énnékem ez a véleményem.
Kállai Attila konyhavezető:
Semmi probléma.
Vida Miklós képviselő:
Mindent. A krumpli pucolótól kezdve mindent, és én úgy gondolom, hogy ezekre az időkre,
amíg nálad volt, addigra bérleti díjat kell kérni.
Kállai Attila konyhavezető:
Semmi gond. Én a gázzsámolyt megjavíttattam, mert hogy üzemképtelen volt a gyújtórésze.
Vida Miklós képviselő:
Ott dolgozott az önkormányzatnál eddig.
Kállai Attila konyhavezető:
Semmi baj. Akkor meg kell állapítani rá egy bérleti díjat, és hogyha hibáztam, akkor természetesen kifizetem.
Vida Miklós képviselő:
Én így gondolom, de ez csak az én véleményem. Itt vagyunk még egy csomóan rajtam kívül.
Én maximálisan pozitívan állok ehhez a dologhoz, hogyha ez így van, akkor így van. Meg ha
fel van írva minden, akkor, mert mi semmiről nem tudtunk, hogy elvigyük, elvigyük és majd
szólok egyszer majd, mit tudom én, lehet, hogy majd a jövő hónapban lesz testületi ülés és
akkor majd szólok.
Tarnóczi József polgármester:
És mikor szóltam volna. Az, hogy most nem tudsz semmiről. Gyere be ide üljél itt egész nap.
Tudod, hogy mennyi dolgot kell egy nap elintézni, amiről fogalmad sincs.
Vida Miklós képviselő:
Hát ezt vállaltad! Nem?
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Tarnóczi József polgármester:
De nem azt vállaltam, hogy minden döntésemért szaladgálok hozzád engedélyt kérni.
Vida Miklós képviselő:
Nem énhozzám kell.
Tarnóczi József polgármester:
A testülethez se. A testülethez se. Vannak kérdések az önkormányzati vagyont, meg egyebeket érintő kérdésekben. Ezzel az önkormányzati vagyon nem csorbult azzal, hogy egy rohadt
gázzsámolyt használ, vagy nem használ. Azzal a gázzsámoly rosszabb nem lett, sőt még jó
lett, mert megjavíttatta. Amint meg megtudja vásárolni azt a gázzsámolyt, úgy visszafogja
adni. Másrészt meg végülis akkor azt mondom, hogy a testület felhatalmazása nélkül abban
maradtunk Attilával, hogy azokon a bizonyos rendezvényeken, meg imitt-amott ezt majd kikompenzálja, mert egyébként az alap ígérete is az volt, hogy az idősek napján meg fog főzni,
de majd esetleg anyagban, vagy ebben, abban valahogy kikompenzálja, és slussz, passz.
Most ha elkezdünk ilyet játszani, akkor játszhatunk ilyet, sőt, ha akarja a testület, én egy héten
hatszor összehívhatom a testületet és akkor mindent megkérdezek amit csinálok. Az időmbe
bele telik, ezért kapom a fizetést. De így nem lehet dolgozni! Már elnézést, de egy rohadt gázzsámoly, a mi bajaink, hát fogd már fel Miki, hogy sokkal nagyobb szarban van ez az önkormányzat mint egy rohadt gázzsámoly, mert meg vagy sértődve.
Vida Miklós képviselő:
Nem csak én vagyok megsértődve! Miért csak én vagyok megsértődve? Hát egyedül én írtam
alá azt a papírt? Egyedül írtam alá?
Tarnóczi József polgármester:
Figyelj, én is hordom ezt a kaját, igaz a fiam eszik. Én ma hazamentem, megkérdeztem, mert
nem eszik Tiszaújvárosban a menzán, mert azt mondja, ott szar a kaja, már elnézést, hogy ezt
így mondom.
Megkérdeztem, hogy Máté, eszed a kaját? És tőle nagyobb kritikus nincs a föld hátán, lemondjuk, vagy hordjuk, mert nekem sem jó, ha megmarad, mert akkor nem hordom. Arra azt
mondta, hogy ne mondjuk le mert ez neki jó. Én időnként megkóstolom. Voltak olyan részek,
amikor például a rizs, olyan volt, amilyen volt, de hát könyörgöm, most kezdtük el, mondjuk,
ha vagy egy, két, három hónap, és majd azért, ha már a harmadik hónapban is ilyen problémákkal szembesülünk, akkor valószínűleg én is azt fogom Attilának mondani, hogy hát öreg,
mostmár azért tényleg kapjátok össze magatokat. De az, hogy egy rendszer, egy teljesen új
történetre nem tud átállni csak úgy, puff, egy zakkanás nélkül, benne vannak a problémák
igen. Jelzik az emberek, akkor igen szólunk kezeljük. Amikor jelezték, hogy sós, szóltunk.
Amikor, mostmár az a baj, hogy nem. Ez kétségtelen tény, hogy ezeket a dolgokat kell kezelni, csak nem mindegy, hogy mi a szándékom. Most az a szándékom, hogy esetleg jobbá tegyem ezt a történetet, vagy esetleg ott rohadjon meg ahol van, Attila meg akkor oldja meg a
helyzetet ahogy akarja, és majd megmutatjuk neki, hogy úgyse tudod ezt csinálni. Nem mindegy, az hogy hogy állunk hozzá, ehhez az egész történethez. Nagyon nem mindegy. Hogy az
embereket hergeljük, mert egész nap ráérünk a bolt előtt és mindenkinek elmondjuk, hogy
látjátok, milyen szar ez a konyha.
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Vida Miklós képviselő:
Józsi, nem én mondom, hanem azok jönnek hozzám. Ugyanúgy, ahogy mondták Neked is,
meg ahogy mondták Zolinak is.
Tarnóczi József polgármester:
Nekem nem mondták, érdekes módon senki nem jött oda hozzám ezzel.
Vida Miklós képviselő:
Akkor neked nem mondták, de többnek mondták.
Tarnóczi József polgármester:
Az intézményvezetőket rendszeresen megkérdezem: Mi van a kajával? Amikor bármi olyan
bibi van, még napi szinten is szólnak Attilának, hogy figyelj, Attila, ezzel, azzal gond van,
próbálja orvosolni. Látom, hogy kínlódnak, látom, hogy csinálják. Valószínűleg a szakácsnak
is ezt meg kell tanulni. Persze, lehet, hogy ha annak idején, ahogy el is mondtam, ott van az
ebédfutár, vagy mi, nekik egy bejáratott rendszerük van. De nekünk mégis csak itt van helyben egy ember, aki ide invesztálja a pénzét, ide teszi az életét, és jóval olcsóbban adja a szolgáltatást egyébként, még az ebédfutártól is. Hát akkor meg?
Vida Miklós képviselő:
Nem tudom. Abban sem vagyok annyira biztos, hogy jól fogunk kijönni ebben az évben ebből
az izéből. Kifizetjük a végkielégítéseket, egy üstöt megvettünk volna, és más hiány nem volt.
Tarnóczi József polgármester:
Azzal még nem vagyunk kisegítve.
Vida Miklós képviselő:
Miért nem vagyunk kisegítve?
Tarnóczi József polgármester:
Mert oda nem egy üst kell. A másikba meg 600 eFt-ot bele kell tolni, a gyújtórendszere tönkre
van a másik üstnek.
Vida Miklós képviselő:
Eddig nem azon főztek, Józsi? Eddig azon főztek. Eddig azon főztek, azzal az egy üsttel főztek eddig, és megoldották. Három ember megoldotta. Dolgoztak, és akkor nem panaszkodott
senki sem az ételre. Akkor nem volt semmiféle izé ebből, semmi, olyan nyugodtam elment a
konyha, nem kellett semmi se.
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Tarnóczi József polgármester:
Csak akkor 33 millió forintba került évente. 33 millió forintba került. Csak éppen 33 millió
forint volt.
Vida Miklós képviselő:
Ez sem lesz olcsóbb.
Tarnóczi József polgármester:
Jó. A végén, ha nem lesz olcsóbb, nyugodtan keresztre lehet feszíteni engem.
Vida Miklós képviselő:
Ez se lesz olcsóbb.
Tarnóczi József polgármester:
Majd meglátjuk.
Vida Miklós képviselő:
Majd meglátjuk. Azért eddig Erzsike 1.100.000 Ft-ból kijött minden hónapban.
Tarnóczi József polgármester:
Na, de Miklós te ne azt számold, hogy 1, 1 MFt-ból kijött Erzsike, mert ott vannak a bérek, a
rezsi, az egyéb rárakódó költségek.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Itt is van rezsi. Ahol esznek a gyerekek, meleg van, úgy hallottam, nem tudom, hogy igaz-e,
de a kakaót, a teát a konyhán főzik. Ez igaz?
Kállai Attila konyhavezető:
Melegítik. Igen.
Vida Miklós képviselő:
Főzik.
Kállai Attila konyhavezető:
Melegen tartják.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ha badellában viszik, akkor nem kell melegen tartani.
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Kállai Attila konyhavezető:
Megoldható, ha ez problémát jelent.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor itt is van rezsi költség.
Tarnóczi József polgármester:
De mégsem ugyanaz, mint főzni. Mi a rezsibe nem számoltuk bele a fűtési költségeket. Mi a
rezsit úgy számoltuk föl, például a gáznak a fogyasztását olyan hónapokra vetítve, amikor
nincs fűtési szezon. Az elektromos fogyasztást olyanokba, amikor nincs fűtési szezon. Egyébként nagyon egyszerű, mert meg kell nézni a számlákat, meg kell nézni, hogy eddig mennyi
áram fogyott el, mennyi gáz fogyott el, és akkor nyilvánvalóan látszik, hogy volt-e megtakarítás vagy nem volt megtakarítás. De ez kétségtelen tény, hogy én a számításoknál nem úgy
számoltam, hogy 0 %-os rezsivel. Amikor az ki lett vetítve, hogy mennyit tudunk ezzel spórolni, a táblázatokba a rezsi nem 0-val volt beállítva, az be volt állítva egy bizonyos összeggel, igaz, hogy saccolt összeggel, de közel sem annyival, amennyivel eddig. Mert mondjuk,
havonta 185.000 Ft-ot már nem használunk el gázra, miközben eddig elhasználtunk 185 eFtot havi szinten.
Vida Miklós képviselő:
Akkor nem is volt főzés.
Tarnóczi József polgármester:
Főzés? Tehát a gázt mi akkor néztük meg, azokat a fogyasztásokat, május, június, amikor volt
főzés, de nem volt fűtés. Tehát havi szinten átlagosan, egy 180 Ft gáz ment el azokban a hónapokban visszamenőlegesen. Dehát most ezen lehet vitatkozni, a végén, amikor meghúzzuk
az egyenleget, ki fog derülni, hogy kinek volt ebben a történetben igaza. Egy biztos, hogy ez
így már tovább nem mehetett, mert sem biztonságtechnikailag, sem más egyéb szempontokból az a konyha már továbbra nem volt alkalmas arra, hogy ezt a szolgáltatást megfelelő színvonalon ellássa. Az, hogy bujkálni kell az üst alá gyújtogatni, már elnézést, ki a túró vállalja
ezért a felelősséget? És hogyha egyszer tényleg berobban? Ott volt a február, amikor majdnem felrobbant az a szerencsétlen üst.
Gálné Tatár Mária képviselő:
És azóta nem is főztek benne? Nem?
Tarnóczi József polgármester:
Abban nem, de viszont a másik sem jó, a másik alá is be kell bújni, úgy kell begyújtogatni.
Úgy másztak be minden reggel, a gyújtó alá. Amikor kihívtam a szerelőt, hogy mit lehetne
ezzel a gyújtóval csinálni, azt mondta, hogy ha a gyújtószerkezetet kicserélik az 450 eFt, de
ha lebontják a palást, az nyugodtan lehet 600 eFt is. Meg kell, nyugodtan meg lehet kérdezni,
megadom a telefonszámát ennek a Gastro, vagy nem tudom mi a neve, ennek a szervíznek,
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meg kell kérdezni, hogy mennyibe kerül egy ilyen üst alá gyújtószerkezet. Hát úgy másztak
be minden reggel gyújtogatni gyufákkal. Már elnézést, de hogyha egyszer belerobban a képébe? Hát ki a túró vállalja ezért a felelősséget? Én már biztosan nem.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én úgy gondolom, hogy nem azért ültünk le a mai nap folyamán, hogy nem azért lett rendkívüli testületi ülés összehívva, hogy itt ilyen típusú személyeskedések folyjanak, mint ami
folyt. Ez személyeskedés, mert ez a tény például rágalmazásba is átment, amit Vida Miklós
ellen.
Tarnóczi József polgármester:
Mivel rágalmaztam meg?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Hogy áll a húsbolt előtt és miket mond az embereknek. Te tudod, hogy ő mit beszél az emberek előtt, meg az emberekkel személy szerint amikor kint áll? Én úgy gondolom, hogy azért
ültünk le, hogy jobbító szándékkal, mert, hogy arról volt szó, hogy még nem telt el két-három
hónap. Eltelt egy hónap, és ha ilyen problémák érkeztek hozzánk, nem csak egyik képviselőhöz, hanem több képviselőhöz.
Tarnóczi József polgármester:
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Látom a Krisztusi szeretetet, látom, szokás szerint.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Jobbító szándékkal történt az egész. És a másik, amit mondtál az eszközökkel kapcsolatban,
bár akkor Attila azt mondta, amikor itt ültünk korábban, hogy neki minden eszköz rendelkezésére áll. És ezek szerint nem állt minden eszköz rendelkezésére, én úgy gondolom, hogy ez
az önkormányzati vagyon, bár nem sokat jelent, de önkormányzati vagyon, mert az önkormányzatnak került pénzbe. És ide figyelj, Józsi, ha azt mondod, felhívsz bármelyikünket telefonon és azt mondod, hogy Attilának erre, meg erre az eszközre szüksége lenne egy hónapig,
adjuk már ki neki bérbe. Biztos, hogy senki nem mondta volna a képviselők közül, hogy ne,
de ezt most megint a hátunk mögött csináltad, és erről már azt hiszem, hogy szeptember 21-én
szó volt, hogy jó lenne, hogy ha az ilyen dolgokról tudna a képviselő-testület. Nem utólag,
hanem előre.
Tarnóczi József polgármester:
Tisztelt képviselő asszony, jó lett volna, ha a képviselő-testület mondjuk az IPR elszámolásról is tudott volna, előre, nem utólag tudta volna meg.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Most megint ne kötekedjél. Nem arról van szó. Dehogy arról van szó.
Tarnóczi József polgármester:
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Nem arról van szó? Arról van szó. Mert most meg tetszenek lenni sértődve, mert én milyen
gonosz fiú vagyok, mert hogy hogy kitoltam mindenkivel.
Vida Miklós képviselő:
Ez nem a sértődöttség.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Senki nincs megsértődve. Te vagy legjobban, megsértődve, meg Te vagy legjobban felháborodva, meg Te vagy a plafonon, itt senki nincs megsértődve, ezek a tények. Ezeket a tényeket
mondtuk el.
Tarnóczi József polgármester:
Persze, hogy a plafonon vagyok. Persze, hogy a plafonon vagyok.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ezeket a tényeket mondtuk el. És nem kell a plafonon lenni.
Tarnóczi József polgármester:
Persze, hogy a plafonon vagyok, nem emiatt vagyok, plafonon, most kaptuk meg valamelyik
nap a normatíva elszámolást, összességében az IPR-rel együtt 3 millió 800 eFt-ot fizettünk
most vissza, persze, hogy a plafonon vagyok.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Hát legyél.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor tetszene ilyen okosnak lenni, amikor azokat lerendezte volna tisztességgel.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Hát akkor. Akkor.
Vida Miklós képviselő:
Most már megint személyeskedésbe megy át.
Tarnóczi József polgármester:
Nem, csak hát nehogy már olyanok osszák nekem az észt, akik tönkretették ezt az iskolát,
meg ezt a szerencsétlen izét. Ne olyanok osszák nekem az észt!
Gálné Tatár Mária képviselő:
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Akkor tönkre lett téve az iskola.
Tarnóczi József polgármester:
Tönkre tetted, 130 gyerek már nem ide jár.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Az iskoláját! Benne volt abban nagyon soknak a keze, hogy az a 130 gyerek már nem ide jár
Ónodra. nagyon sok embernek benne volt a keze, aki járta, hogy vigyék el. Nagyon sok embernek benne volt a keze, úgy hogy a labdát nem ide kell dobni. És nem ide kell címezni.
Kállai Attila konyhavezető:
Elnézést, de felajánlottam, ezt a gázzsámollyal kapcsolatban, én nem értem, hogy önök min
vitatkoznak, vagy veszekednek. Hogy ebben mi a probléma?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nincs semmi, az a probléma, hogy nem tudott a képviselő-testület róla.
Vida Miklós képviselő:
Nem tudott semmit se.
Tarnóczi József polgármester:
Nem is kell.
Gálné Tatár Mária képviselő:
De kell tudni. Kell tudni.
Tarnóczi József polgármester:
Utólagos tájékoztatási kötelezettségem van.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem, erről nem utólagos tájékoztatási kötelezettség, mert ha te valakinek odaadsz valamit,
ami az önkormányzat vagyona, arról tudni kell.
Tarnóczi József polgármester:
De nem sérült meg az önkormányzat vagyona, mert ez az önkormányzat tulajdonában van
továbbra is ellenőrzött körülmények között.
Gálné Tatár Mária képviselő:
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Az önkormányzat tulajdonában van továbbra is. Aha. Persze. Igen. Csak nem az önkormányzatnál.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Őrület amit csináltok! Már ne haragudjatok! Ez, ez, figyelj!?
Tarnóczi József polgármester:
Jó. Tájékoztattam a testületet erről, Attila vissza fogja ezt hozni, ha már nem lesz rá szüksége.
Ezzel már nem tudok mit csinálni, ez így van.
Vida Miklós képviselő:
Hát azért nem tudom, hogy ez így van-e?
Kállai Attila konyhavezető:
Bérleti díjat is állapított már meg, vagyis ajánlott fel Vida úr, vagy mit lehetne már, esetleg
vegyek egy újat, mert azt is megteszem. Az jobb lenne, vagy tényleg nem tudom, hogy mit
lehet még csinálni ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Vida Miklós képviselő:
Nem, csak most leragadtatok a gázzsámolynál, de nem csak a gázzsámoly, ott a krumpli pucoló is.
Kállai Attila konyhavezető:
A krumpli pucoló 30 éves.
Vida Miklós képviselő:
Megkérdeztem azt a 30 éves krumpli pucolót is, az is 380.000 Ft.
Kállai Attila konyhavezető:
Vadonat újonnan?
Vida Miklós képviselő:
Nem vadonat új.
Kállai Attila konyhavezető:
Vadonat újonnan Olaszországból hoznak 380.000 Ft-ért ugyanezt a típust. Ha kell áthozom a
katalógust.
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Vida Miklós képviselő:
Nem kell nekem a katalógus, nekem is vannak ismerőseim akik meg tudták mondani,
Kállai Attila konyhavezető:
Hát eladó az én házam is 500 millióért, vagy 1 milliárdért, mindent lehet venni.
Vida Miklós képviselő:
Hát add el.
Tarnóczi József polgármester:
Most ezzel kapcsolatban mi a javaslat, azon túl, hogy Attila elvitte. Azonnal hozza vissza,
vagy fizessen érte bérleti díjat, vagy adjuk el neki? Mi a javaslat?
Vida Miklós képviselő:
Hát én nem javaslom, hogy adjuk el neki, mert sosem tudni, ha egyszer valamikor lesz egy
pályázat konyhaépítésre, akkor is jók lesznek ezek a szerszámok.
Tarnóczi József polgármester:
Én sem gondoltam, hogy eladni, de bérleti díjban nem megfelelő ellenszolgáltatás, hogy rendezvényeken beszáll esetleg ezzel, azzal?
Vida Miklós képviselő:
Azt vállalta amúgy is, hogy megkapja, hogy megfőz. Most ad 5 kg húst egy rendezvényre,
azzal nincs kisegítve az önkormányzat. Te mondod általában mindig, hogy nagyon szarban
vagyunk, pénz kell mindenért.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Akkor javaslat?
Vida Miklós képviselő:
Fizessen egy rendes, tisztességes bérleti díjat. Nem tudom a krumpli pucoló én azt hiszem,
hogy az két embernek a munkáját kiállja.
Tarnóczi József polgármester:
Minimálbért, akkor.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Szerintem Attila holnap visszahozza, és kész.
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Vida Miklós képviselő:
Hát akkor visszahozza, de erre az időre akkor is bérleti díjat kell fizetni.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Én nem javaslom.
Vida Miklós képviselő:
Nem javaslod. Hát most ez.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Még egyenlőre képviselő vagyok.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Ezt az értékhez kell viszonyítani, ezt a bérleti díjat.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Igen.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Ennek pedig a könyvszerinti értéke, ha az értékcsökkenést nézzük 0 Ft-hoz közelít. Ezek már
olyan öreg és régi szerszámok, hogy az értékcsökkenésből fakadó értékük már 0 Ft, vagy 10
Ft.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Attól, hogy az értékük 0 Ft, de ha használható, attól még hogy az érték elmegy, de ha az önkormányzat bérleti díjat határoz meg, akkor azt ki kell fizetni.
Vida Miklós képviselő:
Akkor azt ki kell fizetni.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
De azért az elmúlt nyolc évben védtétek volna ennyire az önkormányzat vagyonát. Én úgy
gondolom.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor is védve volt.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Igen?
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Gálné Tatár Mária képviselő:
Ne csak nekem mond Jucika, mert vagyunk itt egy jó páran, akik itt voltunk akkor is. úgyhogy te meg nem voltál itt és nem tudod, hogy az elmúlt években mi volt.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Nem, én csak éreztem a bőrömön.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Persze. Érezted.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Meg most érezzük a bőrünkön. Úgyhogy hagyjuk a személyeskedést, úgy ahogy Ti mondjátok. Ez nem személyeskedés. Amit ti csináltok az az.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Bizony, hagyjuk Jucika. Te főleg hagyjad.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Én főleg hagyjam? Mondjad?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Te nem ültél itt nyolc évig, te nem tudod, hogy mi volt.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Nem, de éreztem, amit műveltetek. Éreztem.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Fantasztikus. Fantasztikus.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
A bőrömön. Attól, hogy nem tetszik, hogy nem vagyok lent, attól éreztem.
Vida Miklós képviselő:
Megint személyeskedésbe megy, és ezzel nem megyünk semmire se.
Tarnóczi József polgármester:

- 42 -

Nevetséges amit csináltok, mint egy hisztis, hagy ne mondjam micsodák. Menj már ezzel az
egésszel, pontosan tudjuk miről szól az egész.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Te óbégattál. Nem más óbégatott.
Tarnóczi József polgármester:
Zoli van neked is valami konkrét javaslat?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Én azt javaslom, hogy amíg Attilának nem sikerül beszerezni, addig szerintem az önkormányzat, mert úgyis lesznek rendezvényeink, és kell a segítség. És hogyha megkapta az újat, akkor
vissza a konyhára, szerintem addig meg használja. Végül is a gyerekeket kell nézni, mert enynyi erővel nem biztos, hogy lesz megfelelő ebéd, mert hogyha ez is, akár megsütni, megfőzni,
akár a krumpli hámozó is. Addig, amíg szerintem az új nem érkezik meg, én azt tanácsolom,
hogy szerintem addig maradjon. Nem tudom ki hogy van ezzel, mert rá leszünk szorulva, nekünk is lesznek rendezvények.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, hát a rendezvényeken való részvételt, azt úgyis bevállaltad, abban pedig, hogy az a alapanyag bevásárlás kedvezményesen, abban pedig be tudsz segíteni.
Jó, hát akkor érkezett egy javaslat, akkor én megkérdezem a képviselő-testületet, hogy aki
Zavarkó Zoltán képviselő által felvetett javaslattal egyetért, azt kérem szavazzon.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Bocsánat, még előtte lenne egy kérdésem. Megrendelted-e ezeket az eszközöket Attila? Hát
ilyet, hogy hámozó, gázzsámoly, amiket az önkormányzattól elvittél, rendeltél-e már.
Kállai Attila konyhavezető:
Természetesen megrendelem, akkor, mivel már nagyon sokat belefektettem ebbe a vállalkozásba, és ha át tetszenek utalni nekem ezt az összeget, amiért én elvállaltam ezt a dolgot, akkor már esetleg a jövő héten megveszem. Nem rendelem meg, megveszem. Meg kell venni.
Tarnóczi József polgármester:
Be kell menni meg kell venni. Ez vásárolható.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Mert azért úgy gondolom, ezt egy határidőhöz kellene kötni.
Kállai Attila konyhavezető:
Mert arra tetszik gondolni, hogy egész évben ott lesz, vagy esetleg 10 évig?
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Gálné Tatár Mária képviselő:
Igen. Igen, ezt azért kérdeztem. Meg kellene adni egy határidőt.
Kállai Attila konyhavezető:
Tetszenek megszabni egy határidőt, ami már véges, vagy egyszerűen muszáj, hogy akkora
visszavigyem. El kell dönteni.
Tarnóczi József polgármester:
Mikorra? Hónap vége?
Vida Miklós képviselő:
November 30.
Tarnóczi József polgármester:
Megfelel?
Kállai Attila konyhavezető:
Ne én döntsem el.
Tarnóczi József polgármester:
Megfelel?
Kállai Attila konyhavezető:
Igen, jó.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor, már az előbb elhangzott javaslatot kiegészítve a 2011. november 30-ai határidővel,
kérem a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2011. (X. 25.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- úgy határoz, hogy a Casa Nostra Kft-nek átadott eszközökért bérleti díjat nem kér az önkormányzat, azt a vállalkozó rendezvények szervezésénél való hozzájárulás formájában téríti
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meg az önkormányzat részére. Az átadott eszközöket maradéktalanul 2011. november 30-ig
visszaszolgáltatja az önkormányzat részére.

Tarnóczi József polgármester:
A fentieken kívül van valakinek közérdekű bejelentése? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.
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