
„KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL” FACEBOOK CSOPORT 

TEJ – KIFLI – ALMA Program KONZULTÁCIÓ 
 

 

SZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS: 

 

Legyen-e szerződésbontás a tej/kifli/alma program kapcsán a péktermékek szállítására 

szerződött tordai beszállító céggel, vagy sem? 

 

Konzultáció kezdete - zárása: 2017 február 9. – 2017 február 16 

 

Konzultáció helye, linkje : „Konzultáció Borboly Csabával” facebook csoport 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/ 

 

 

KONZULTÁCIÓ TÉMÁJA: 

 

Hargita Megye Tanácsához és más illetékes intézményhez számos panasz érkezett be a 

tej/kifli/alma program kapcsán 2016 novemberétől , a program ez évi indulásától kezdve.  

A fogyasztóvédelmi hivataltól kapott információk alapján nyolc esetben kifogásolták a 

péktermék minőségét az érintettek és nyújtottak be hivatalos panaszt mint pl. a helyi 

iskolák képviselői, a szülők. A jogos panaszok eredményeképpen a péktermékek szállítására 

szerződött tordai céget három esetben megbüntették 40 000 lej értékben. 

A fogyasztóvédelem levele itt olvasható: https://drive.google.com/open…  

 

Mint a szerződésben szereplő FIZETŐ fél kötelességünk megbizonyosodni, hogy a szerződött 

fél biztosítja-e a vállalt feltételeket. Ha nem teljesülnek a törvényi előírások, akkor jogunk 

van a szerződés felbontásához. Ismeretes, hogy a közbeszerzés meghirdetésekor kisebb 

térségekre ("lot"-okra) osztották a megyét, így ha ugyanabból a kistérségből fél év alatt 

érkezik két végleges és törvényes elmarasztalás valamelyik illetékes hivataltól rossz 

minőségű szolgáltatás miatt, a szerződés felbontható. Ezt alátámasztották a megyei tanács 

jogászai is, melyet itt olvashatnak: https://drive.google.com/open… 

 

Ha szerződésbontásra kerülne sor, az újabb közbeszerzési eljárás akár 90 napig is eltarthat, 

így kérdéses, hogy mikor kaphatnak újra tízórait a gyermekek.  

Ezért bíztattuk a szavazókat, hogy többször is fontolják meg, hogy milyen opcióra 

szavaznak! 

Azon gyermekek esetében kell megfontolva dönteni, akiknél ez a kifli jelenti a napi első 

étkezést!  

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/?fref=ts
https://drive.google.com/open?id=0B3DH_aG2Ui1USjFFRm5ZU2pxU3c
https://drive.google.com/open?id=0B3DH_aG2Ui1UX1dxdW9jbFV5SWM


Javasoltuk a szülői bizottságok, karitatív szervezetek, cégek bevonását is, ha 

szerződésbontásra kerülne sor. Egy új közbeszerzési eljárás sajnos hosszú a törvény 

előírásait betartva, különféle bürokratikus előírások és határidők miatt,  ami miatt nem 

kellene hiányt szenvedniük a gyermekeknek! 

 

Mindezen tények függvényében kértük a Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport 

tagjait, hogy elfogulatlanul szavazzanak, véleményezzenek a témában a következő kérdésre:  

 

Legyen-e szerződésbontás a tej/kifli/alma program kapcsán a péktermékek szállítására 

szerződött tordai beszállító céggel, vagy sem? 

 

VÁLASZLEHETŐSÉGEK – ÉRKEZETT SZAVAZATOK SZÁMA : 

 

1. Ha sor kerül a bontásra, akkor keressük meg a Harmopant egy előnyösebb árért azon 

gyerekek számára, akik várják a kiflit – 87 SZAVAZAT 

2. Ahol lehetséges a helyi pékségtől! – 16 SZAVAZAT 

3. Bontsunk szerződést, a várható negatív következmények ellenére is – 7 SZAVAZAT 

4. Mindenki vegyen részt a probléma megoldásában!  

Keressünk összefogásban megoldást! – 3 SZAVAZAT 

5. Nem, ne bontsunk szerződést, hanem várjuk meg a figyelmeztetések után hogyan 

reagál a forgalmazó cég. – 1 SZAVAZAT 

 

 



 

Egyéb javaslatként érkeztek (kommentek): 

1) Szabolcs Molnár - “úgy gondolom, hogy ha egy cég annyira nem tudja tisztelni azokat a 

gyerekeket, jővőnk kulcsait és zálogát, hogy finom, friss, ehető kiflit adjon nekik, akkor 

nem kell féljünk szerződést bontani velük. Egy szelet zsíros kenyér otthonról kikerül 

tízóraira átmeneti megoldásként, és ha tiszteletből nem is akarnak jó minőségű 

termékeket gyártani, majd megteszik kényszerűségből. Ezért én nem félnék szerződést 

bontani.” 

2) Szabolcs Molnár- “az is probléma, hogy sok gyerek nem eszi meg, amit kap, ezért a 

pénz egy része csak ablakon kidobott összeg. Viszont önnek is teljes mértékben igaza 

van, hogy első sorban azokra kell gondolni, akiknek ez az első étkezés.  

Valahogy nem lehetne a programot két részre vágni? Lenne két csoport 1 aki szociálisan 

rászorul, hátrányos helyzetben él, 2 minden más gyerek. Így ha szerződést kell bontani a 

2es programban egy céggel, az nem érintené a hátrányos gyerekeket, mert az ők 

étkeztetésük más szerződés alapján történik (akár más céggel, más módon, más 

körülmények közt” 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Dénes P István küldte az alábbi linkeket a témában megtekinteni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://www.seap.ro/article/6181/Dialogul-competitiv  

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK: 

 

A témáról készült facebook bejegyzés a konzultációs csoport tagjait tekintve 4950 tagot ért 

el. A szavazatokon kívül 14 terjedelmes hozzászólás érkezett, mely gyakorlatilag 

nyomatékosabban állást foglal a tej-kifli téma mindennapi követésének kiemelése mellett. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.seap.ro/article/6181/Dialogul-competitiv


 

TÉMA FOLYTATÁSA: 

 

Február 20 – Hétfő 

 

Egyeztettünk a tordai cég vezetőjével, aki tájékoztatott, valóban kekszet biztosítottak, míg 

áttérnek a saját termékek gyártására. Elmondta egy héten két nap kiflit, három nap pedig 

kekszet szállítanak, mivel a keksz gyártóüzemmel problémájuk akadt, ezért kénytelenek egy 

Temes megyei alvállalkozó kekszeit szállítani, amíg megoldják a problémát, viszont 

biztosítottak a SAJÁT kiflik gyártása elkezdődött! 

 

https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/1198143416899706?match=I3RlamtpZ

mxp  

 

 

Március 6 – Hétfő 

 

Sajtótájékoztató keretében mutattuk be tegnap délután az iskolai tej-kifli-alma program 

követése céljából létrehozott szoftverrendszert.  

Hargita Megye Tanácsa a Cosys IT céggel közösen bevezetett programja hatékony segítség 

lehet, egyfajta kapocsként szolgálhat a program aktív résztvevőinek, az iskolák és a 

programban részt vevő cégek között. 

 

https://www.facebook.com/borbolycsaba/photos/a.358855334161856.73407.21532886

5181171/1209412855772762/?type=3&theater  

 

 

A témához kapcsolódó sajtóközlemények: 

 

http://hargitamegye.ro/hirek/tej-kifli.html  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/1198143416899706?match=I3RlamtpZmxp
https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/1198143416899706?match=I3RlamtpZmxp
https://www.facebook.com/borbolycsaba/photos/a.358855334161856.73407.215328865181171/1209412855772762/?type=3&theater
https://www.facebook.com/borbolycsaba/photos/a.358855334161856.73407.215328865181171/1209412855772762/?type=3&theater
http://hargitamegye.ro/hirek/tej-kifli.html

