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Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Nemti Kirendeltség
3152 Nemti, Kossuth út 28.

Tárgy: Közétkeztetés

Tisztelt Polgármester Asszony, Jegyző Asszony, Képviselő Asszonyok és Képviselő Úr!

A képviselő testület a következő testületi ülésén szándékozik dönteni a közétkeztetésről.
A döntést bizottsági ajánlás nélkül kellene meghozniuk, ugyanis a bizottság eddig csak kötetlen 
beszélgetést folytatott a témában, de testület elé terjesztendő javaslatról határozatot nem hoztak.

E kötetlen beszélgetés során a Jegyző asszony és Ivádyné azon állásponton volt, hogy 
mindenképpen a helyi vállalkozót (Vassné) kell támogatni, Morvai Géza és Schveiczer Krisztián a 
nyílt pályáztatást szorgalmazta, ugyanis szerintük ez szolgálja legjobban a falu lakosainak érdekeit.

Szerintem egyik megoldás sem ideális:
• Nem támogathat a testület a lakosok rovására egy vállalkozót, nem erre esküdtek fel. 

Vassné által biztosított közétkeztetés drága is (későbbiekben látni fogják, hogy miért), és a 
minőséggel is vannak problémák.

• A nyílt pályáztatás elvileg a legolcsóbb lehet, de az étel minőségét előre nem tudhatjuk és a 
pályáztatás is egy költséges eljárás.

Ezért egy harmadik megoldást javasolok. Javaslatom a Jegyző asszony tájokoztatásán alapul, mely 
egy korábbi bizottsági ülésen hangzott el:
A Jegyző Asszony büszkén, szinte dicskedve mondta el, hogy milyen jó és olcsó közétkeztetési 
szerződést kötött a mátraverebélyi Hivatal Kecskés Attila vállalkozóval. Kecskés Attila egy adag 
ételért bruttó 545, illetve 550 Ft-ot kap és mióta Ő végzi a közétkeztetést a mátraverebélyi lakosok 
nagyon elégedettek az étel minőségével.

Kell ennél jobb referencia? Kecskés Attila közel 100Ft-al olcsóbban végzi a közétkeztetést mint 
Vassné és étel minősége is jobb. Egyébként szinte minden település dicséri Kecskés Attila főztjét.

Tisztelt Testület!

Javaslom, hogy a kiküldött határozati javaslat helyett
• mely első nagyobbik része a helyi vállalkozó, azaz Vassné támogatásáról szól azáltal, hogy 

Ő kapná meg közétkeztetést (néha már az az érzésem, hogy a Jegyző Asszony Vassné 
szekerét tolja),

• második kisebbik része pedig a közbeszerzési eljárás lehetőségéről,

határozzanak arról, hogy a Polgármester Asszony azonnali hatállyal kezdje meg Kecskés 
Attila vállalkozóval a tárgyalást az alábbi fő szempontok szerint:

1. A mátraverebélyi Hivatallal kötött szerződés feltételei szerint a nemti Hivatal is igénybe 
venné a étkeztetési szolgáltatását. ( Ez garancia a kedvező árra. )

2. Kecskés Attila nem adhatja át a Nemtibe irányuló tevékenységet alvállalkozónak. ( Ez 
garancia a minőségre. )
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Feltételezem, hogy a tárgyalás során a Polgármester Asszony minden segítséget megkap a Jegyző 
Asszonytól és a mátraverebélyi Polgármester Úrtól. Úgy gondolom, hogy miután Kecskés Attila 
egy bizonyos feltételekkel szerződést kötött közös Hivatalunk bal kezével (Mátraverebély), azután 
nem fog attól elzárkózni, hogy a Hivatalunk jobb kezével (Nemti) is ugyanolyan feltételekkel 
szerződést kössön. Még a két település távolsági is azonos Nagybátonytól, ez szállítás 
szempontjából lehet lényeges.

Azért is előnyös lenne ez a megállapodás Nemti és Mátraverebély számára is, mert a későbbi 
tárgyalások során a két település közösen erősebb alkupozícióba kerülne a vállalkozóval szemben.

Tisztelt Testület! Úgy gondolom, hogy a javaslatom ár-érték arányban egy nagyon jó 
kompromisszumos megoldás. Nem biztos, hogy a legolcsóbb, de mostaninál olcsóbb és nem biztos, 
hogy legjobb minőségű, de a mostaninál mindenképpen jobb minőségű ételt biztosítana a lakosok 
számára és Hivatalt is tehermentesíti a hosszadalmas és költséges közbeszerzési eljárás alól.

Amennyiben Kecskés Attila elzárkózna az együttműködéstől (bár nem látom okát, hogy miért tenné
ezt, esetleg valamiféle háttár alku miatt) akkor én is a közbeszerzési eljárás valamilyen nyílt módját 
javaslom.

Nemti, 2015 március 3.

Tisztelettel:
Danyi Csaba

Javaslat a Jegyző Asszonynak: A következő nemti testületi ülésre hozza el a mátraverebélyi Hivatal 
és Kecskés Attila között köttetett szerződést.


