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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. július 17-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 52-53 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde számlatartozásáról és a kialakult 

helyzetről 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

52/2020.(VII.13.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 13-i rendkívül ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

53/2020.(VII.13.) számú határozat: 

Határozati javaslat nem támogatásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 13-i rendkívüli 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázs, Bácsó Balázsné, Dezső Gyula, 

Győri Balázs, Mile Zoltánné és Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető        

Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.00. órakor megnyitotta. 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. A következő napirendi pontokra tennék 

javaslatot: 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde számlatartozásáról és a kialakult 

helyzetről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

52/2020.(VII.13.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 13-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde számlatartozásáról és a kialakult 

helyzetről 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Előljáróban annyit, hogy a megbeszéltek alapján a Sváb-Gasztronak megtörtént 500 

ezer forint utalás, a zöldséges Márkusnak 200 ezer forint utalás, illetve a Sváb-Gaszro jelezte, 
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hogy van egy 2018-as és egy 2019-es számla ami elkallódott, azt rendezik a kollegák. Amit 

vártunk pénzügyi kimutatás megérkezett, a pénzügyi csoport készítette el. Most lett kiosztva 

mindenkinek. Az egyik oldalon ott van a normatíva előirányzat amit 98.669.393 Ft állami 

támogatást, mindösszesen ami érkezik a konyhára. Ebből már 48.812.127 forintot megkaptunk, 

ez 50,48%-os teljesítést mutat. A másik oldalt pedig ott vannak levezetve mire hogy érkezett 

meg a támogatás, ott pedig 54%-os teljesítés van. Ebben a TOP-os és GINOP-os pályázat is 

benne van. Alatt ott van, hogy 2019. évről áthúzódó számla 11 millió forint ki lett fizetve, amire 

nem volt előirányzat, ez az önkormányzatnak a saját költségvetéséből ment. Utána szépen le 

van vezetve, hogy az állami támogatásból 49.812.127 Ft-ot fizettünk ki. A normatíva át lett 

adva és azon felül 11 millió forint, ha ebből levesszük amit a Segítő Kezek fizet térítési díjat 5-

6 hónapra, olyan 700 ezer forint átlagával, annyi ami saját bevétele volt az óvodának, de akkor 

is szerintem az önkormányzatnak 6-7 millió forint amit az önkormányzat költségvetéséből át 

lett adva gazdálkodásra. Minden forint át van adva, sőt szerintem még túl is teljesítettük. 

Kaptunk egy étkezési térítési díj önköltség számítást, amit hétvégén készített el óvodavezető 

asszony. Ez a javaslat rá. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Hozzászólnék az intézményi finanszírozáshoz, ahogy az állami támogatásokat nézitek, 

közművelődési feladatoknak kb. a felénél járunk és a gyermekétkeztetés támogatáson több mint 

a felén a kiadás, a teljesítés.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A teljesítés amit megkaptunk az államtól. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Illetve ami volt norma emelés azzal a módosítással el lett küldve, de még nem kaptuk 

azt sem. Még az eredeti előirányzat szerint érkezik a normatív támogatás. Ennek is pontosan 

utána néztünk a mai napon. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mi az hogy bérfedezet és bérkülönbözet? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A bérfedezet amikor a nettó bért kifizetjük, a bérkülönbözet az amit be kell fizetnünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Biztos, hogy nem az.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 És minden hónapban elég sok a bérkülönbözet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A február szerintem ami tiszta hónap, az egyik bérfedezet 500 ezer lehet, hogy a járulék, 

3.668 ezer a munkabér és ott van a bérkülönbözet a 2.723 ezer amivel pótolni kell. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Nem azt tesszük mi hozzá? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt tesszük hozzá szerintem. 
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Bácsó Balázs képviselő 

 Ez minden hónapban tétel.  

 

 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Higyjétek el hogy az a befizetendő az adó. Ez nekünk sehol nem jelenik meg a 

számlánkon.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze, mert megérkezik nekünk az állami támogatásokre egy köteg papír, abban le van 

vezetve, hogy az önkormányzat kap meg mindenféle normatívát, ebből mennyi a munkabér, 

mennyi amit adóba, járulékba utalni kell és azt már leveszik a normatívából és akkor ami azon 

felül marad, mi is csak azt a részt kapjuk meg. Utána mi az óvodának a nettó bért tesszük át a 

számlájára, mert ti a dolgozóknak már a nettó bért utaljátok.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Jól értelmezem hogy a határozati javaslatban ugyanannyi a javaslat mint amennyi jelen 

pillanatban is van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. Ez a nettó bér, itt van előttem egy számlakivonat 3.555.413 Ft volt itt 7. hónapban 

az átutalt bér, ez a nettó bér amit átteszünk bérekre. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Akkor ez a bérfedezet. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor mi a bérkülönbözet?  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

A nettó bér ami ki lesz fizetve a munkavállalónak, amit be kell fizetni a 

munkavállalónak járulékokat plusz még a szociális hozzájárulás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor is majdnem 7 millió forint egy hónapban.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még így is vakon vagyok. Kellene egy szakember aki ezt megmagyarázza. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem egyszerű ezeket a számokat átlátni.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Igazából azt kellene látnunk hogy 50 millióból mennyi a bér és mennyi a nyersanyag és 

rezsiköltség.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Az benne van a költségvetésben. Elővettem az év eleji előirányzatot. Bértámogatásra 

kapunk 11.770 ezer forintot, ezzel szemben a bér nekünk 18 millió párszázezer forintba kerül. 

Így 6.430 ezer forint csak a konyhánál, amit a bérhez hozzá kell tennünk. A szünidei 

gyerekétkeztetés megint nem egészen tiszta, mert nettó finanszírozásban 570 Ft-ot kapunk egy 

adagra, de ebben az 570 Ft-ban benne van a nyersanyag, a rezsiköltség és munkabér része is. 

Ez megint nem egészen tiszta. Illetve rezsire úgy szintén kapunk 3.131.115 Ft-ot. Ez azt jelenti, 

hogy nekünk az ingyenes gyerekétkezők kifizetik a rezsiket. Akkor végül is a fizetős ebédért 

nem is kell rezsit fizetni, ami azon lenne az már plusz haszonnak kellene lennie a rezsi 

költségnek. Nem értem az egészet megmondom őszintén. És élelmiszerre van 16.269.811 

forintunk, ez nettó és ehhez hozzájön pluszba a szünidei és akkor így jön ki mennyi az ingyen 

étkezőre a támogatás. Nem értem az egész önköltség számítást, nagyon elvesztem benne, mert 

akkor bérre csak a különbözetet kellene csak számolnunk. Az állam az ingyen étkező gyerekek 

után megfizeti a bért, a dolgozóknak a fentlévő bérét, a különbözetet kellene hozzáadni. A 6,400 

ezer forintot, amivel több a bér mint az állami támogatás, azt kellene a normatíva 

bérköltségéhez tenni.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ha itt nézed a megosztás alapján arányosítottuk a bérköltséget itt 5.381 ezer forint. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szünideinél nem látom, hogy mennyi van a rezsire, munkabérre. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mi most csak a vendégre számoltuk ki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De akkor annak az 5 milliónak fel kellene tűnnie, a vendégre akkor tudod kiszámolni, 

ha a teljes bruttó összegekből kiveszed a gyerek ebéd normáját, a beszerzés összegét, a 

munkabért, a rezsi költséget. Akkor rezsi nem is marad a vendégre. Megmondom őszintén a 

800 Ft-ot nagyon sokallom egy ebédért. Nyerünk-e annyit, hogy most visszamondja 10-15 

ember, vagy akár több is, mert ez borsos ár.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez mit jelent, hogy eltérés rezsiben 40%? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Az hogy arányosítottuk a rezsi költségeket. Annyival kevesebb rezsi van a 

vendégétkeztetésben, mint amennyiben valójában egy adag kerül. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 És az mit jelent? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azt hogy ennyivel kevesebbet fizetnek mint amennyibe kerül. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De ha megkapjuk ezt a rezsiköltséget normatívában akkor miért számolom kétszer fel? 

Egyszer számolom amit megkapok és akkor még egyszer kifizettetem? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 



 6 

 De ha vendégre főzöl akkor nem annyi gáz, villany és minden egyéb fogy mint akkor 

ha 100-al kevesebbre. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De a pénzt megkapod. Az a 3,1 millió forint az kifutja az összes rezsiköltséget. 

 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ezek szerint nem futja ki, mert látod ennyi hiányzik. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ehhez egy szakember kellene. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én csak azt látom hogy van egy 3065 ezer forint. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azt a gyerekre kapod, azt nem számolhatod el a vendégétkeztetésre és amikor évvégén 

elkészítik a zárszámadást, akkor ő itt külön kiszámolja hány %-ot bölcsődére, óvodára, minden 

költséget arányosítanak. Ezzel így tudunk elszámolni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor meg a normatívát nem használjuk fel rezsire?  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De felhasználjuk, mert még nem kellett visszafizetni sosem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem értem. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ezért lenne jó egy pénzügyes mert ők ugye ők megosztandó kiadásnak élelmezési napra 

leosztja, hogy óvodás volt 21%, és akkor minden költséget úgy oszt el, hogy 21%. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Teljesen jogos, ezt értem Edit. Azt nem értem, egyszer bal oldalt van ennyi pénzem, 

jobb oldalt van ennyi, a végén összekerül és a baloldali fedezi a jobb oldali rezsijét is. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De nem lehet a gyerekétkeztetés normatíváját számolni mindenre. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor viszont plusznak kellene lenni a konyhának. Akkor a rezsiből meg kell maradni 

500 ezer forintnak mert akkor plusz van. Ezért nem értem. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Úgy van megigényelve a rezsi, hogy csak a bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekre. A 

vendégétkeztetésre nem igényelhetünk normatívát. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Ide adnád azt a táblát ami előtted van? Mert ebben benne kellene lenni, hogy mennyi az 

összes rezsi.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ennek az előterjesztésnek egyetlenegy nagy problémája van, hogy semmilyen más 

alternatívát nem tartalmaz, csak hogy nagyon keményen meg kell emelni a költségeket. Mást 

is el tudtam volna képzelni, laikus vagyok, de aki belelát az a spórolást innen vagy onnan 

próbálja, de nem látok mást csak emelést. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Amikor tavaly novemberben ugyanígy a térítési díj volt az előterjesztés, akkor is tudtuk 

hogy keveset emelünk. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nem igaz, hogy semmilyen más lehetőségünk nincs ezen a konyhán, hogy innen 

veszem, oda teszem.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ehhez egy szakember kell. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Én is úgy gondolom, hogy ehhez egy szakember kell 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 El tudtam volna képzelni 2-3 alternatívát. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem a nyersanyag amit nem fedez a normatíva, hogy innen elveszek és oda teszem. A 

villanyt, a gázt, a béreket ki kell fizetni. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Csak ezt a nagyon horribilis emelést látom. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető  

 A környező települések élelmezésvezetői megkerestek, hogy nálunk mennyibe kerül az 

ebéd, így emeléssel is mi vagyunk a legolcsóbbak.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt van az összes rezsi 2575 ezer ami le van osztva valóban étkezőkre. Ha ezt 

felbruttósítjuk akkor az durván 3 millió forint. Megkapjuk az államtól a bölcsődés, óvodás, 

szünidei, munkahelyi, vendég, az összesre megkapjuk a rezsiköltséget a beszámoló alapján. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Akkor hogy számol el? A vendégétkezőre nem számolhatja el. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A jelenlegi 676 Ft-os vendégebéd, 40%-ot fedez a rezsiben ezek szerint.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 
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 234 Ft a jelenlegi rezsink és az önköltség számítás alapján ha kiszámoltuk akkor 323 

forintnak kellene lenni. A kettő közötti eltérés 40%. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor ez mit jelent? 

 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egy határozati javaslat van. Jeleztem Editnek hogy a 2. határozati javaslattal vannak 

aggályaim. De mondtam hogy hagyjuk benne, hogy a testület ezt a lehetőséget is mérlegelje. 

Költségvetési intézmény alaptevékenységet folytathat, illetve vállalkozói tevékenységet is 

folytathat. Viszont vállalkozási tevékenységet akkor folytathat ha az alapító okiratban 

feltüntetésre kerül hogy a kiadási előirányzat hány %-ig vállalhat, ez jogszabályban elő van 

írva, maximum 33% lehet. Amikor megláttam az előterjesztést láttam, hogy van egy 50 Ft-os 

haszon, már pedig haszonról csak vállalkozási tevékenységről beszélhetünk. Költségvetési 

szerv nem haszonszerzés céljából végzi a tevékenységet. Van egy lehetőség, hogy a testület az 

alapító okiratot módosítja és azt mondja, hogy esetleg az óvoda esetében meghatározza ezt az 

arányt, viszont mérlegelni kell, hogy augusztus közepén indul a népkonyha, ha mi most 

szeptember 1-jén drasztikusan megemeljük a díjakat, akkor lehet hogy kevesebb bevételünk 

lesz.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez olyan biztos, mint ahogy itt ülünk.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Mivel szeptember 1-jén emeljük meg, így ebben az évben 3 hónapot fog érinteni. Ez az 

emelés ezt a költségvetési évet nem fogja döntően befolyásolni, viszont tény az hogy ha 

vendégétkeztetésnél haszonkulcsban gondolkozunk akkor ott egy alapító okiratot lehet 

módosítani, utána lehet megemelni. Viszont ebben esetben plusz bevétel nem nagyon lesz, 

népkonyha elindulás miatt még inkább bevétel kiesés lesz.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És ez egy kétélű fegyver mert önkormányzat veszteséges vállalkozást nem működtethet. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez most is így van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De most egy költségvetési szerv, nem vállalkozás. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De nem is kötelező a vendégétkeztetés. Ki lehetne adni vállalkozásba, de akkor minek 

vagyunk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A vendégétkeztetésnek pont az a lényege, hogy semmilyen ráfizetés ne legyen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 De most ha kivesszük a vendégétkeztetés, maradjunk csak a gyerekétkeztetésnél, akkor 

azt jelenti hogy az a havi 700 ezer forint is kiesik a konyhánál, ami pluszban van. A dolgozói 

létszám marad, a rezsi marad, a nyersanyag marad. Előrébb leszünk valamivel? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem is szavaznám meg hogy ez ne legyen. Vállalkozó nem jönne Szerepre, legalább is 

én úgy gondolom. Sok idős ember van akinek nincs család aki főzzön rá. 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mennyivel emelkedtek a nyersanyag árak? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A nyersanyag normából kijövünk. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Abból megtakarítás van.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor valami csak nem jó mert ki kellene belőle jönni.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Gyakorlatilag arról van szó, hogy minden egyes vendégebéden 90 Ft ráfizetés van. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Igen. Ezt tudtuk novemberben is amikor megemeltük. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Hány vendégétkező van? 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 80-100 körül. 

 

Pánt Zoltán aljegyző 

 100 esetén azt jelenti, hogy 9 ezer naponta, 180 ezer forint havonta, éves szinten kb. 2 

millió forint. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az csak 2 millió. Hol van az a 6,5 millió amit még hozzáteszünk? Az akkor miből van? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ezt nem értem az egész intézményfinanszírozás témában, hogy a mi saját bevételünk 

hol van? Hova lesz? Mert az ott van a számlánkon. Ha áttettünk 49 milliót, meg még nekünk 

volt júniusig 6.5 millió forint bevétel, akkor most hogy van 10 millió forintos számlatartozás? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy hogy abból a 11 millióból vedd ki azt a 6,5 milliót és akkor ott van.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Akkor csak 5 milliónak kellene lenni. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ott a 6,5 milliós bevétel és ott az 5 millió ami az önkormányzaté amit eddig tett hozzá. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Én most már nem értem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor mi hogy értsük? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Minden vendégétkezőnek adunk havonta 2000 forint támogatást. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ha ilyen szinten megemeljük akkor az nagyon sok lesz. Hogy állunk a népkonyhával? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Engedélyeztetés alatt van a minisztérium előtt. De Balázs most azt is felesleges, mert a 

dolgozók nem tudják megfőzni, nincs rá idejük. Normatívát nem lehet úgy kihozni hogy legyen 

egy 50 forintos haszon, egy újabb deficitet vállaljunk akkor felesleges. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Be merjük vállalni, hogy ezt nem csináljuk meg? 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Be, miért ne mernénk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A népkonyhát csináljuk arról már döntés van. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Csak nem mi főzzük meg. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Lenne plusz fő is, kijönnének az időből is egy adag kajára. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De nem elég az idő. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor valamit csak csinálnunk kell, az egész dologhoz hozzá kell nyúlni. A létszámhoz, 

a vendégétkeztetési térítési díjhoz, szerintem mindenhez, mást nem tudunk csinálni ha nem 

vállalják be, úgy el fogunk szállni, ha még kevesebb vendégétkező lesz, még többet fogunk 

fizetni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Akkor meg kell mondani egy az egybe hogy akkor el kell bocsátani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 2 főnek a bére 5-6 millió egy évben nem? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Azt mondták ők nem tudják megcsinálni, azzal sem leszünk előrébb ha a konyha 

összeomlik, akkor kezdhetjük elölről. A struktúrát kell megnézni, aki szakács az főzzön, akinek 

meg pincérkedni kell azt meg kell találni.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha ráfizetéses a vendégétkezés akkor nem kötelező azt biztosítani.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mindig azért vállalta fel a testület, hogy azért egy közétkeztetés van a faluban. 30 éve 

így van ez már. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megvesszük egy másik konyháról, és itt csak a gyerekeknek főznek, de akkor viszont 

nem kell ennyi dolgozó, az egyértelmű. Akkor mivel járunk jobban? Semmivel. De ha azt nézed 

Balázs neked 8 órás munkarended van, annyit dolgozol? 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Nem, többet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindegyikőnk ugyanazt mondhatja. Aki meg kényelmes és azt mondja, hogy csak 8 

órát dolgozik, nem tudok mást mondani. Valakinek engedni kell. Vagy a dolgozóknak kell 

többet vállalni annak érdekében, hogy ilyen felállásban maradhasson a konyha ahogy van. Vagy 

pedig mi mondjuk azt, hogy ne dolgozzanak annyit akkor annyi dolgozó sem kell. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 És akkor a népkonyha esetében mennyi lenne a nyersanyag, meg minden? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy kell kihozni, hogy bruttó 320 Ft-ot adnak egy ebédért. Abból kell kihozni egytál 

ételt. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ez akkor lenne jó ha egyszerre tudná feltenni, de ha kétszer teszi fel akkor hol? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Annak 15 órára kell kész lenni, nem 11 órára. Délre készen vannak minden nap. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A népkonyha esetében felajánlja az a debreceni cég, hogy a szerepi óvoda főzze meg, 

azt hogy ilyen feltételekkel nem tudja vállalni az óvoda, akkor hozzák ők. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ők kapják meg akkor a finanszírozást.  
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Nekünk ez nem kerül semmibe, annyi dolgunk van, hogy a helyet biztosítjuk, 

felajánlottuk azt a lehetőséget, hogy esetleg itt a szerepi óvoda plusz bevétel miatt esetleg 

felvállalja, a debreceni cég azt mondja rendben ilyen meg ilyen feltételekkel odaadjuk nektek a 

főzési lehetőséget. Ha az óvoda nem tudja bevállalni akkor a könyvtár melletti helyiségben 

kiosztásra kerül.  

 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Csak amit polgármester asszony mondott, ha esetleg bevállalnánk akkor még tudnánk 

egy bért kihozni belőle. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Helyesebben nem kellene elküldeni egy embert, ez a létszám csinálja az 5 milliót. Velük 

le kellene ülni, elmondani értsék meg hogy ez így ráfizetés. Ha meg nem fogja bevállalni akkor 

ott hagynak bennünket, hiszen ingyen fognak enni. 30-40 forintért megölnek bennünket 

tudjátok nagyon jól. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ha meg van minden pénz akkor ez hogy alakult ki? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kati nem volt ez eldugva tavaly sem. Minden évben ugyanennyi tartozással jött át az 

óvoda, ez görgetődik. Szerintem még a te képviselőséged idején is pontosan így volt. 

Emlékezzetek rá Oláh Ildi miből főzött? Hányszor jött Irmuska néni hogy nincs miből főzni? 

Megfőzött abból amit talált? Még akkor is képviselő voltál. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Akkor ez nem mostani dolog pontosan. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Persze hogy nem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy adtad elő mint ha mi dugdostunk volna minden évben 10 milliót, hogy ne adjuk 

oda az óvodának. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ez egy hosszú éveken át tartó folyamat, most jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag 

veszélybe kerül az étkeztetés biztosítása is, most már azon a szinten vagyunk. Most már kell 

valamit tenni mert ez a folyamat nem folytatható. Ezért vagyunk itt, megoldásokat kell találni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A hétvégi főzés van még? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Már nincs, egy-két évvel ezelőtt volt.  

 

Győri Balázs alpolgármester 
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 Hány vendégétkező van? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Kb. 70 étkező van. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Van egy 70 ezer forintot kapó nyugdíjas, ki kell számolni, hogy neki nem mindegy hogy 

ingyen kapja. A konyhának észhez kellene térni, hogy nem hogy nem főzik meg. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Máshol is azért jönnek ki mert nem dupla fővel főznek, hanem egy vállalkozó azt 

mondja, hogy ennyi fő és nem főznek ilyen minőséget. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A gyerekekkel nem teheted meg.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A közétkeztetés egy kötelező feladat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Most nem a gyerekekről beszélünk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A másikban meg teljesen igaza van Balázsnak. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ismerek olyan szakácsot aki egyedül főz 1000 főre. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Csak ott biztos 1000 főre van az üst, meg minden. Ha egyszerre fel tudod tenni 800 főre, 

akkor oké, de ha kétszer főzünk akkor az dupla gáz, víz, minden. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ne főzzetek kétszer, de akkor mondjátok meg honnan vegyünk pénzt? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Tudnunk kellene hány fő aki igénybe veszi a népkonyhát. 100 fő az semmi gond azt 

egyben megfőzzük. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Vagy egy tartalmasabb leves lenne, vagy a másodikat főznénk úgy hogy egytál étel 

legyen. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az ingyen kajával biztos nagy az étkeztetők száma. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Míg nincs meg a miniszteri engedély addig nem akarom felmérni. 

 

Dezső Gyula képviselő 
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 De amint meglesz abban a pillanatban több ember fogja kérni. Legközelebb össze 

kellene ülni akik a konyhán vannak hogy ha ezt nem értik meg akkor végi a munkahelyének. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez nem olyan egyszerű. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De Balázs nem bírod.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az meg egy őrületes kiadás lenne ha elküldenél dolgozót. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De Balázs most is 3-al több a létszám.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mennyivel? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Vannak vagy 8-an nem? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 7-en, ebből egy TOP-os pályázó aki ingyen van. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem ingyen van, csak 6 hónapig, utána nem.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez a 10 milliós stráf még akkor is itt van a nyakunkon. Mindegy mit csinálunk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 El sem akarok küldeni senkit, éveken keresztül ment ezen a vita. Semmibe nem nézik 

azt amit teszel. Azt sem hogy a vendégétkező évente 22 ezer forint támogatást kap. Őszintén el 

kell mondani, hogy az önkormányzat ezt nem bírja el. Az adó elvették, most később kapjuk 

meg azt is ami jár az adóbevételből. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nekem ezzel az is a problémám, ha elküldünk 3 dolgozót, durván 6 millió forint még 

akkor is marad fenn 4 millió forint. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyszer kell ezt elkezdeni Balázs, egyszer csak vége lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az óvodával, konyhával együtt valami kompromisszumra kell jutni, hogy lehetne 

megszüntetni, vagy is megszüntetni nem lehet, legalább felére lecsökkenteni a hiányt, mert 

mindegy mit beszélünk. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Megszüntetni nem tudod. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És látod Kati megint itt van 10 millió forint hiány. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Megmondom őszintén én már nem értem, nem látom át teljesen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak ott van és csak görgetjük. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezért kell valamit csinálni, mert az ott marad. Ha elküldenénk 3 főt még akkor is marad. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Sőt még több a végkielégítés miatt. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Év végén megint nem tudunk fizetni, nem jött meg az állami támogatás, ezért megint 

hiány lesz. Ez mindig csak nő mint a hógolyó. A népkonyhára visszatérve javaslom 

mindenkinek olvasgasson róla. Van ahol nagyon dicsérik, van ahol nagy része a kutyának megy. 

Mindenféléről lehet olvasni. 

 

Győri Balázs polgármester 

 Szerepen az ingyen kaja nagy segítség. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ingyen esznek már régóta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Kicsoda? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A gyerekek igen, de a felnőttek nem.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem a gyerekekről beszélünk most.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Arról beszélek, ha ez a népkonyha beindul biztos vagyok benne, hogy a 

vendégétkezőknek 50%-a megszűnik. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor még nagyobb bajban leszünk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezért kell beszélnünk a konyhával, ha nem vállalnak be pluszt, akkor radikális döntések 

kellenek.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Úgy gondolom nagyon sok önkormányzatnál jelent ez problémát, a tegnap délutánomat 

arra szántam rá, hogy ennek néztem utána és más település is volt olyan aki szakértőt kért fel, 

tárja fel mi a probléma, hogy miért nincs. Megállapították, hogy magas a dolgozói létszám. 

Javasolták kibővíteni vállalkozással. Azzal, hogy rendezvényekre vállaljanak főzést, hogy 

bevételre tudjanak szert tenni. De itt rendezvény sem igazán van amire főzni tudnak, meg 

hétvégén sem nagyon szeretnek főzni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Meg elvadítottak mindenkit. A régi konyhások bármilyen rendezvény volt simán főztek. 

Ez megszűnt egy jó ideje. Most ha egy rendezvény van máshonnan hozatunk. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Szerintem eddig is megcsinálták. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Dehogy. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mikor nem csinálták? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem mondom meg. Azt mondták nem mennek be hétvégén, nem dolgoznak. Mit 

gondolsz miért hozatnak vagy Udvariból, vagy Bárándról, vagy Kabáról rendezvényre a kaját? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg lehetne hirdetni ezt is lehetőségként. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Régen beosztották, hogy ez a kettő ekkor, ez a kettő akkor. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ezt most is így szokták Gyuszi, ha lakodalom van, vagy valamilyen rendezvény. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Abban biztos vagyok hogy egy vállalkozónak egy rendezvényen van legalább 40 ezer 

forint haszna. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Most amikor volt az a két nap szociális étkeztetés akkor is megfőztek hétvégén. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Tényleg rendkívüli volt a konyha megfőzte, két-három ember meg kihordta. Meg is volt 

vele a falu elégedve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most azt is mondhatnám a vírus ideje alatt lehetett volna munkaidőt csökkenteni. 

Bementek 6-7 órára dolgozni 12-kor mindenki otthon volt. Mindennek több oldala van, de ez 

senkinek eszébe sem jutott, mert maximálisan helyt álltak, ott voltak. Dolgoznak ők, de akkor 

mindkét oldalról nézzük. 
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Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Most mindenképpen meg tudnák csinálni, év közben meglátjuk. Ennyit tudok mondani. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Muszáj lesz megcsinálni, mert őrület ez az ingyen konyha. Nagyon kisnyugdíjasok 

vannak.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt sem szeretném, hogy bejön a népkonyha augusztusban még talán a szeptembert is 

végig csinálják, aztán pedig azt mondják nem tudják megcsinálni. Nagyon át kell gondolni. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azt mondom, ha lenne két ember aki megbízható és közmunkában oda tudna jönni, 

szerintem biztos meg tudnák csinálni. Egyszerre nem fogja tudni megcsinálni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Munkaidőbe pont beleférne még túlórázni sem kellene.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 A vita értelme az lenne, hogy mindenképpen emeljünk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindenképpen emelni kell. Évek óta ezt mondjuk, ha valaki étkezni akar emelni kell. 

Utána el kell gondolkozni a főn. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 A lehető legrosszabb időpontban jön ez nekünk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Sosem lesz jó. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Emelni emelhetünk, csak kérdés lesz-e kinek emelni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor nem lesz vendégétkező, akkor el kell gondolkozni a létszámon. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ha nem lesz vendégétkező akkor egyértelmű, hogy létszámcsökkentés. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De ezt sem akarjuk. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Odáig nem akarnánk elmenni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor mit akarsz? Döntsük el mi legyen. Kicsi a konyha, nincs meg a megfelelő 

kapacitása. 
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Mile Zoltánné képviselő 

 A következő testületnek már nem 11 millió forint lesz, hanem 22. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Rettenetes mennyiségű hús kell, csak annak az ára mennyi. Azt mondjátok kijövünk a 

normatívából, de a vendégétkezésből nem jövünk ki.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De nem a nyersanyag normával van a baj, hanem a rezsi részével.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindig oda érünk vissza, hogy akkor a bérekkel van a gond. Egy lépést tennünk kell. 

Javasolnám, hogy emeljünk, de ne ennyit. Egy minimális összeggel emeljünk, hogy a 

bevételünk legyen egy kicsit több és folytassuk tovább. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Így nem lesz megoldva. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Semmi értelme nem lesz az egésznek. Vagy emeljünk vagy ne csináljunk semmit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki azt mondja emeljünk a normatíván? A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozták:   

 

53/2020.(VII.13.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vendég ebédek térítési 

díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és nem támogatta a térítési díj emelését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Akkor sem látunk jobban ha kimunkálja nekünk egy könyvelő, csak azt látjuk majd 

hogy nekünk mennyit kell hozzátenni.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 De így is nagyon sokan itt fogják hagyni.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Valami más alternatíva nincs? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Plusz feladatot csinálni, ebben látjuk a más lehetőséget. Itt van most mindkét vezető, 

próbálják megbeszélni, akár a lakosság felé rendezvényekre vállalnak, próbáljunk meg 

valahová elindulni. Bevállalják, megcsinálják? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A dolgozók ezt bevállalják. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor valahol meg kell hirdetni a lakosok körében is hogy a szerepi konyhától vegyék 

meg. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Ez most megint vállalkozói tevékenység. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ezért mondtam, hogy ez is alternatíva, az alapító okiraton lehet módosítani.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha nem nyereséges viszont meg kell szüntetni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem értitek meg hogy kicsik vagyunk. Ha leülünk húszszor akkor is ide jutunk.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Senki nem tudja milyen következmény lesz a népkonyhának. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De azért azt lássátok be hogy emelni kell. Minél tovább húzzuk annál több lesz a hiány. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 5 település van ahol dolgozunk, Udvariban 718 forint egy ebéd, nálunk 677 Ft, 

Nagyrábén 612 Ft, Püspökladányban 594 Ft, ott most lesz majd egy 10%-os emelés és Földesen 

540 forintért főznek.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Földes a legnagyobb ott fizetnek a legkevesebbet. Mi következik ebből?  Kicsik 

vagyunk. Nem tudunk több embert csinálni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt is meg lehet kérdezni hány fővel dolgoznak. Udvarit szoktam kérdezni, nem 

dolgoznak ennyi fővel.  

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 De fel vannak töltve 12 közmunkással és ott van jócskán fizető vendégétkező és fizető 

gyerek. Ott jobban megoszlik.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Lázadoznak is mert keményen dolgoznak. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Van egy tól, ig határ amiben tudunk mozogni. Ezért van 720 ezer forint 

megtakarításunk. Minden a minőség rovására sem mehet. Nagyon jó volt a hagyma, krumpli 

amit kaptunk. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Nagyon jól főz a szerepi konyha, ez egy kuriózum. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Magyarhomorogról hoztuk a savanyúságot, lecsót, Bihardancsházáról jött a krumpli, 

hagyma. Jó volt amíg tudtunk cserélni. Most már semmit nem lehet érték nélkül átadni. Pontos 

dátumot nem tudunk mikor indul a népkonyha. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Takarítási szünet is lesz a konyhán, ezzel is számolni kell.  

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ezt még folytatjuk egy darabig. Osztani szorozni kell mindenkinek. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Péntekig beszélni kell a konyhával, hogy vállalják vagy nem vállalják az elmondottakat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 11 órára gyertek pénteken Edit és folytatjuk. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A népkonyha módját nem látjuk, mi sem, a dolgozók sem. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Mi sem látjuk a módját. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom, amennyiben nincs más. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 16.04. órakor az ülést bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 


