
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizotkága 2019.
március 25-i ülésére

Sorszám:
T

Tárgy:

Interpellációs válaszfi13 kivizsgálása

Ny/11.
Döntéshozatal módja:

E

Pénzügyi Bizottság
Egyszerű többség

Előkészítette:Targvalas inodja:
I .. Gál András osztályvezetőNyűt ules

Muszaki Osztaly

Tisztelt Bizottság!

Barkász Sándor képviselö által 2019. januári Képviselő-testületi ülésen fcltett interpellációs
kérdését és az arra adott választ az alábbiakban ismertetjük:

interpelláció:

Még mindig ci köétkeztetéssel kapcsolatosan gondolkodik azon, hogy hogyan tudják a
minővéget biztosítani. Gál András osztályvezető ci Pénzügyi Bizonság ülésén elmondta. hogy ci

kö:heszerzési eljárás kihásával kapcsolatosan lesz egy egyeztetés, amelyen a képvLvelők Is
;észi vehetnek A minőséget ie;;i tudták eddig megfogni. Ha ci közbeszerzési eljárást Úgy írnák
ki, hogy ‚negnéznék, jelenleg hányan veszik igénybe ci közétkeztetés; (ci: iskolába;, lévő diákok
számához viszonyított százalék), akkor annakfiiggvénvében változhatna a támogatás összege.
A litizit Lehetne 80 %. és ha ez az arány felemelkedik és nő azok száma, cikik igénybe veszik az

étkcztctést, akkor az önkormányzat többet fizet ci: ellátásért, azonban ha ez a szám csökken,
akkor kevesebbet fizetnek ci vállalkozónak. Valann mozgó dUszabási versenveztene meg. A
bírálók maguk ci: étkezéshen résztvevők lehetnének. Meg kell nézni, hogy egy-egy iskolában
hámfő diaknak kellene igénybe vennie ci: étkeztetést, és ha csökken ci hcfl:etések szánta. akkor
a vállalkozó kevesebb támogatást kap. Véleménye szerint a vállalkozót csak ezzel tudják arra

ösztönözni, hogy/ó ‚ninővégű, ízletes ételeket készítsen. A vállalkozónak a létszám isfontos
lenne, mert akkor kapna magasabb támogatást. Ennyit megtehetnének a gyerekeikért, hogy az
önkormányzat anyagilag pótohia az étkeztetéshe. A fnti esetben az élve:hetővéget tudnák
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bírálni, és mozgó lenne ci díjszabás attól függően, hogi’ százalékosan mennyire elfogadott ci:

étkezés. Nem tudja, hogy ezt ci közbeszerzési eljárásba, hogy lehet kiírni, de cl kellene ezen ci
javaskiton gondolkodni. tizert így talán meg tucbiákfögni ci minőséget. Meg ‚e/le! nézni, hogy
jelenleg ci pedagógusok hány százaléka veszi igénybe ci vállalkozó által készített étel!. Ha 3-7
% veszi igénybe, az kevés, mert ci: lenne ci cél, hogy legalább 80 %-uk igénybe vegye ci
közétkezretést. Deci diákok tekintetében is ugyanez! kellene vizsgálni. Meg kell határozni, hogy
75 %—os igénybe vétel esetén mekkora összegű támogatást kap ci vállalkozó, és 1w ehhez képest
csökken ci: étkezők száma, akkor kevesebb támogatást kap, i’;a ennél többen veszik igénybe,
akkor magasabb összegű támnogalóst kap. I-ft, romlik az étel minősége. akkor ci vállalkozo
bajban lesz, mert egyre kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást, és még az adagszám is
csökken, Így halmozottan is arra kell törekednie, hogi’ favitson ciz étel nziná’ségé;z. Az
elégedettséget is tudnák így mérni, és ci valós bejizetések lennének az indikátorok, ami alapján
emelnék vagy csökkentenék ci támogatás összegét.

Válasz:

A képviselő Úr által /dvetett. aclagszám szerinti cli/azáv Jelenleg is működik. Amennyiben ci

menzát igénybe vevők szánza csökken. cikkor arányosan csökken a vállalkozó bevétele is - akkor
tnda legalacsonyabb önköltségen szolgáltatni, ha akonvhai kapacitása 100 %-ot megközelíti.
A közbeszerzési kiiráshan ci: étel minőségének romlását kötbérrel szankcionáljuk.

Az interpellációs választ sem a képviselő. sem a Képviseló-testület nem fogadta el. ezért kérem
a Pénzügyi Bizottság alakítsa ki álláspontját az üggyel kapcsolatban.

Határozati javaslat:

A Bizottság ülésén kerül megfogalmazásra.

Balázs László s.k.
bizottsági elnök
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