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u. 59.
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2015. augusztus27-6n 18.006rai
K6sziilt: BeziKdzseg OnkormrinyzatKepvisel6-testiilete
kezdetteltartottnyilviinostestiileti iil6s6r6l.
Az iil6s helve:Polg6rmesteri
Hivatal(9162Bezi, Szabads6g
u. 59.)
Jelen vannak: B6szeKorn6l polg6rmester,
D6fa Vilmos,
B6sz6n6Mrlk Eva alpolgdrmester,
GayerCsaba,VargaKdlmank6pvisel6-testtileti
tagok
Tanfcskozisi iossal r6sztvesz:
Csap6-Molnar
Violettajegyz5
B6szeKorn6l polgdrmester- kdszdntdttea megielenteket,
a meghivottakat,megilllapftotta:a
jelen
k6pvisel6-testtilet
5 tagjakdziil 5 fb
van,az til6shatSrozatk6pes,
azt megnyitotta.
Megk6rdezi,hogy a k6pvisel6kr6szdr6lvan-e m6dosit6javaslat a napirendhez.M6dosit6
javaslathij6n k6ri, hogy aki ajavasoltnapirendekkel
jelezze.
egyet6rt,kdzfeltarthssal
Ddnt6shozatalban
rdsztvett k6pvisel6kszitma:5 f6
Bezi Kdzsdg Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete egyhangrilag 5
ellenszav
azat,tartozkod6sn6lkiil az alflbbihatir ozatothozta:

igen szavazattal,

Bezi Kdzsdg OnkormdnyzatK6pvisel6-testiiletea 2015. aususztus27-i iil6s
napirendj6t az alilbbiakszerint6llapftj a meg:
1./ Onkorm Snyzatikonyha j iiv6j e
El6ad6:B6szeKorn6lpolgdrmester
2.1Egy6b id6szerfik6rd6sek
El6ad6:B6szeKorn6lpolgrirmester

Nanirendipont tfrsvalfsa
1./ Onkorm finyzatikonyha j 0v6je
E16ad6:B6szeKorn6lpolgiirmester
(ir dsos eI6terj esztdst a kepv iseI6k megkaptdk)
BdszeKorn6l polg6rmester- t6j6koAatjaa k6pvisel6ket,hogy a klzetkeztet6sre vonatkoz6
thplillkozits-eg6szs6gtigyi
el6ir6solrr:6137I 2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapjrin nagyon

biztosit6konyhaknak,lejdrt a ttirelmi
szigorufelt6teleknekkell megfelelnia kozetkeztet6st
id6. Ellen6rz6sekre
kell szrimitani,amelyikkonyhanembiztositjaa felt6teleketott birs6gokat
fognakkiszabni.A Bezi Onkormrinyzatikonyhhn ltkeznekaz 6vod6sok,iskoldsok,szoci6lis
6s vend6g6tkez6k.Mindent megtesziinka26rt,hogy a konyh6tfenntartsuk,mindenkineka
kdszitiinka
munkahelyerevigyinunk. Kor6bbiakbanbesz6lttinkr6la, hogy hat6stanulm6nyt
konyha miikdd6s6velkapcsolatban,szdmft6sokkalaliltinrrasztva.Alpolg6rmesterasszony
hogy 2014meg6llapithat6,
segitsdg6vel
elkdsztilt,figyelembevdveaz el6z66vi normativiil<at
ben a konyhrlnak1,5milli6 forint volt a minusza.Bezin ut6bbi n6gy 6vbennem volt t6rit6si
dij emel6s.Pr6b6ltunkmin6l kevesebbt6rit6si dijat szedni,szinvonalasell6t6stnyfjtani az
6tkez6k szitmira. Viszont a normativanem emelkedikolyan titemben,mint a k<ilts6gek.
P6ld6ulteljeski6rl6stikeny6rkell, kdlesmagok.Ezeketaz elvdrisokatt6mogatom,de ennek
felvrizolni.
ttravan.A hat6stanulmriny
kapcsiin3 f6le vari6ci6tszeretn6nk
elk6szit6se
R6bak6szKft.-t6l kdrtiink irajinlatot, 6k biztositjrik Enes6n is az 6tkez6st. K6rtiink
Markotabdddg6nilis rirajrinlatot,de 6k csak kisz6llitdssaltudnrlk megoldani.Szem el6tt
tartjuk, hogy szeretn6nk,
hogy a konyhrinktov6bbrais helybenmtikddjiin.Els6 verzi6,hogy
helybenlegyenf6z6s,bezi nyersanyagokkal
sz6moltunk.De el kell mondanom,hogy abezi
nyersanyag,
nemmindenesetbenfelel meg a mostanikdvetelm6nyeknek,
nembiztos,hogy el
lehethaszn6lni.
- 6n annyivaleg6sziten6m.ki,
B6sz6n6Mrik Eva alpolg6rmester
hogy igaz6b6l4 f6levaririci6
varr, ez egyik el6bb emlftett, a mdsik az enesei konyh6r6l tdrt6n6 kisz6llit6s, ami
jarna.Az ebedet,uzsonndtnekiinkkelleneelszilllitelrti,
ldtszrimle6pit6ssel
aztiz6rut pedigide
rendeln6kmeg.A harmadikpedigaz eneseinormiikat6tvenn6a konyha6segy f6t alkalmazna
a R6bak6szKft. Ismertetia szitmit6sokat.
T<ibbdolog ami miatt nem egyszertia dcint6s,mert
mindegyiknekvan el6nye6sh6tr6nya.
D6ra Vilmos kdpvisel6-testiileti
tag - ismertessdk
a vari6ci6kel6nyeit6sh6tninyait.
- A konyhamindenk6ppvesztes6ges
B6sz6n6Mdk Eva alpolg6rmester
lesz,de a vesztes6get
lehetcstikkenteni.Att6l kell legink6bbtartani,hogy olyan ellen6rz6sek
lesznek,amineknem
tudunk megfelelni.Nem vagyunk16felkdsziilve,p6ld6ulhilromszori6tkez6sn6la megfelel6
calciumtartalmat6ss6tartalmatis ellen6rzik.
B6szeKorn6l polg6rmester- a kdrny6kenmindendnkorm6nyzatikonyha 6tiilt, nem merik
felv6llalnia felel6ss6get.
Az ellen6rz6sek
kapcsrlnbiztos,hogy birs6golnak,6s szeretn6nk
ert
megel6zni.A l6tsz6mokrigy alakulnak,hogy 12 fti 6vodils,23 fb iskol6s, 12 fb szoci6lis
6tkez6,valamint id6szakosann6hdny vend6g etkez| van. Nyriri sziinetbenaz iskol6sok,
6vodtlsokmiatt csdkkenaz 6tkez6kl6tszdma.Ez6rta szdmittlsokatittlagLetszitmmal
v6geztiik
el. Meg kell emliteniink,hogy az 6vod6sokszeptember1-jet6lingyendtkeznek,aki megfelel
a feltdteleknek.
Ismertetiaz el6terjeszt6sben
foglalt 4 fele sz6mft6sb6l
ered6szdmokat.
Varea Kflmin kdpvisel6-testiiletitag - ha hiany van, ha m6s f6z helybenaz mit6l lesz
gazdas6gos?
- nagybanszerzibe a nyersanyagot.
B6sz6n6Mdk Eva alpolgrlrmester
Eg6szrendszerben
foglalkoztat 6lelmez6svezet6t.Mindent lekoordin6l, minden trirv6nyi szabillyozisnak
megfelel p6ld6ul HACCP. Az6rt 6ri meg, mert sok konyh6t tizemeltet,ezdrt tud egy fbt
foglalkoztatni.Kisz6llithsnillaz emeli meg az dsszeget,hogy r6szmunkaid6sembert kell
alkalmaznia trilal6konyhitr'rcz.T6lal6shoz,
mosogat6shoz,t5ritdsi
dij besz6deshez.

a konyha?
tag - mindenk6ppvesztes6ges
Gaver Csabak6pvisel6-test0leti
- igen,de nemmindegy,hogymennyire.A normativanem
B6sz6n6Mik Eva alpolg6rmester
emelkedett,a rendszersz{mitilsav filtozott.
D6ra Vilmos k6pvisel6-testiileti
tag - mennyia normativa?
- elvdrtt6rit6sidij 6sf6z6sidij ktiltinbs6ge.
Bdsz6n6Mik Eva alpolg6rmester
Varea Kflmdn k6pvisel6-testtileti
tag - mindenkdppjobb, ha helybenfoztink.
Bdsz6n6Mdk Eva alpolgdrmester- ismertetia R6bak6szKft. ajrlnlat6banszerepl6egydb
v6llal6sokat,felt6teleket.
- ismertetia t6rit6sidijakata kiildnb<iz6esetekben.
B6szeKorn6l polg6rmester
Drfra Vilmos k6pvisel6-testtileti
helybenlegyena f6zds,
tag - aA cllszerti vSlasztani,hogy
mrisfelf6vel 6s akkor alkalmazottakis megmaradnak.
A kisz6llit6sdrrlgrlbb,mint a helyben
fozes.
- igenez meglep6.
B6szeKorn6l polg6rmester
- ha mrlsfel6ll6sttartunkmeg, akkor rosszabbahelyzet.
B6sz6n6M6k Eva alpolgrirmester
Egy 8 6r6sszakricsnak
kellenefozni, ennyi adagnrilvdlem6nyemszerintel6g lenne.Az sem
mindegy,hogy a szoci6lis6tkez6kdija mennyivelemelkedik.
- az 6lelmez6svezet6si
B6szeKorn6l polg6rmester
feladatokmegsziinnek,
ha a RdbakdszKft.
f6znehelyben.
D6ra Vilmos k6pvisel6-testiileti
tag - m6rlegelvea lehet6sdgeket
a legjobbmegold6shelyben
f6z6s,egy f6vel. Es a hivatalsegdd
8 6r6sfoglalkoztatilsa
marad.igy mrlr egy6rtelmti.
- a szak6csn6foglalkoztat6sijogviszonydtmegsziintetjtik2015.
B6szeKorn6l polgrirmester
augusztus3l-6vel a R6bak6szKft. pedigalkalmazhatja
8 6rdban.
Mishozzilsz6liis,k6rddsnemvolt.
B6szeKorn6lpolg6rmester
az alfubbihatitrozatijavaslatot
terjesztia k6pvisel6kel6:
Bezi Ktizs6g OnkormdnyzatK6pvisel6-testiilete
a 9162 Bezi, Szabads6g
u. 65. szitm alatt
i.izemeltetett
OnkormfnyzatiKonyhrittizemeltet6sre
kiadja a R6bak6szKft.-nek (9027 Gy6r,
Martinu. 1.)2015.szeptember
1-j6t6legy6vesid6tartamra.
Felk6ria polgrirmester
az ezzelkapcsolatos
teend6kelvdgz6s6re.
Felhatalmaz
za a szerzldesalilirdsira.
Hat6rid6:2015.szeptember
1.
Felel6s:B6szeKorndlpolgdrmester
Dcint6shozatalban
r6sztvett k6pvisel6kszilma:5 f6
Bezi K<izs6gOnkormrlnyzatK6pvisel6-testiilete
5 igen szavazallalellenszavazat,
tart6zkod6s
n6lkiil az alilbbi hatinozatothozta;

58/2015./VIII.27./K6pvisel6-testiiletiHatfrozat Bezi Kdzs6g
u. 65.
OnkormrinyzatKepvisel6-testtilete
a 9162 Bezi, Szabadsrig
szitm alatt iizemeltetett OnkormanyzatiKonyh6t iizemeltet6sre
kiadja a RribakdszKft.-nek (9027 Gy6r, Martin u. 1.) 2015.
1-j6t6legy 6vesid6tartamra.
szeptember
teend6kelvdgz6s6re.
Felk6ria polgiirmesteraz ezrel kapcsolatos
Felhatalmaz
za a szerzbdesal6ir6shra.
Hatarid6:2015.szeptember
l.
Felel6s:B6szeKorn6lpolg6rmester
B6szeKorn6l polgtirmester- ismertetiaz 6tkez6sit6rit6sidijak 6s a szemdlyesgondoskod6st
nyujt6 szoci6lisell6t6sokdrtfizetend6t6rit6sidijakr6l sz6l6rendelet-tervezetet.
javasoltaa rendeletK6rd6s,hozzitszolirsnem volt B6szeKom6l polgrlrmesterelfogad6sra
tervezetet.
Dcjnt6shozatalban
r6sztvett k6pvisel6kszitma:5 f6

Bezi Kiizs6gOnkorm 6nyzataK6pviset6-testiilet6nek
9 12015.(V[I.28.) iinkorminyzati rendelete
az 6tkez6sitdrit6si dijak 6sa szem6lyesgondoskodfstnyfjt6 szociriliselkitrisok6rt
fizetenddt6rit6si dijak megdllapitr[sdr6l
(A rendeletajegyz6kcinyvmell6klet6tk6pezi)

2.1Egy6bid6szerflk6rd6sek
El6ad6:B6szeKorn6lpolgrirmester
Tdrvdnye
ss6gi felilg/eleti eljdrds lezdrdsdr6ltdjdkoztatd
- ismertetia Gy6r-Moson-Sopron
B6szeKorn6l polgrirmester
MegyeiKormrlnyhivatalGYB041897-412015.
iktat6szimt level6t,melyben6rtesit6stkaptunk,hogy lezirtrik a GYB-041897Il20l5. iktat6szrimf tdrv6nyess6gifelhiv6st, mivel a tdrv6nyess6gifelhiv6st a megadott
hatririd6nbelfll megtiirgyaltuk,tudomdsulvettiik, a kifog6solt rendeletethat6lyon kiviil
helyzettik.K6rema TiszteltK6pvisel6ket,hogy atilekoztat6stvegydktudom6sul.
A k6pvisel6ka t6jdko4atisttudom6sulvett6k.
Ad6ssdgkonszoliddci6ban
nemrdszesilltdnkormdnyzatok
tdmogatdsdrskilrt pdlydzat
B6sze Korn6l polg:lrmester
ismerteti, hogy ism6t kiir6sra kertilt az
ad6ss6gkonszolid6ci6ban
nem r6szestilt onkormrlnyzatokt6mogatiisiira kiirt pillyazat.
Kordbbiakbanmiir 10.000.000forint t6mogat6sban
r6szestiltiink.Kdpvisel6-testiiletihatfuozat
nem kell a benyfjt6shhoz.Utburkolat fehijitrlsriralenne c6lszerti benytijtani. Varom a
javaslatokat,ami alapjrinmajd arajrinlatokat
tudokk6rni.
Dlira Vilmos kdpvisel6-testiiletitag - felhfvom a k6pvisel6-testiiletfigyelmdt, hogy az
1ev6nrlddalvalamitel kell kdvetni.Ami fenn van,az k6t 6vi term6s.
,,As6sokban'o
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- jogos6szrev6tel,
BdszeKorn6l polg6rmester
int6zkednifogunk.
Mds hozzirszSlfls,
k6rd6s,6szrev6telnemvolt.
A polgrirmester
megkriszrinte
a megjelen6st
6saz iildst bezitrta.

K.m.f.t.
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Csap6-Molnir Violetta
Jegyzo

