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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-én 1400

órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

44/2011. (IV. 27.) Vállalkozói szerződés

Rendeletek száma és tárgya:

-

Napirendi pont:

Közétkeztetés megoldása az Általános Iskolában
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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-én 1400

órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő
Puskás András képviselő

Távol van: Beraxa Krisztina képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Napirend:

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott
képviselőből 6 jelen van, így a testületi ülés határozatképes. Az egyik állandó jegyzőkönyv
hitelesítő hiányzik, helyette javaslom Grósz Ilona alpolgármestert megválasztani.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert.

Tóth Andrásné polgármester: A mai rendkívüli testületi ülés napirendi pontja a
közétkeztetés megoldása az iskolában. A képviselő-testület már döntött a Mester és Fia Kft.
árajánlata mellett. Azonban az elmúlt héten kaptunk egy másik árajánlatot is Vásárhelyi
Györgytől. Ekkor azt mondta a testület, hogy egyezkedjek a Mester és Fia Kft-vel, hátha tud
engedni az árból. Én tárgyaltam a vállalkozóval, aki 40 Ft-al vitte lejjebb a ebéd árát, és
elmondta, hogy 600 Ft alá nem tud menni. Így 650 Ft lesz az iskolásoknak az ebéd, a többi ár
változatlan marad. Vásárhelyi György 588 Ft-ra adott árajánlatot, ahol egységesen ennyi az
ár, ami érdekes, mert az óvodában kevesebb az adag. Egyeztettem a népegészségüggyel is,
nem javasolják, hogy tőlük vásároljuk az ételt. Gál István képviselő úrral ezzel kapcsolatban
már  volt  vitám.  A  Mester  és  Fia  Kft.  már  vett  fel  sofőrt,  beruházott  abba,  hogy  tőlük
vásároljuk az ételt. Ha a képviselő-testület Vásárhelyi György mellett dönt, akkor
felhatalmazom a képviselőket, hogy tárgyaljanak a másik vállalkozóval. Ha rossz lesz az étel,
akkor a szülők hozzám fognak bejönni reklamálni. Egerbocsra is szállított Vásárhelyi György,
és egy-két hónap után váltottak, mert nem volt megfelelő minőségű az étel. Felsőtárkányban,
helyben miért nem ők szállítanak? 500 fős konyhája van, de csak 100 fő körüli a kiszállítása,
aminek a zömét Hevesaranyos teszi ki. Én a Mester és Fia Kft-t támogatom. Pénzről van szó,
1.500 Ft a szállítás, de a Mester és Fia Kft-ben megbízom, míg a másikkal kapcsolatban
fenntartásaim vannak. Mind a két vállalkozó tett ajánlatot hidegtálak elkészítésére
rendezvényekre, 20-30 főre, Vásárhelyi György ingyen hozná, míg a Mester és Fia Kft.
nyersanyagáron tudja biztosítani.
Grósz Ilona alpolgármester: Én ezen már sokat gondolkoztam, és az a véleményem, hogy
már hozott egy döntést a képviselő-testület. Ha mindig megváltoztatjuk a véleményünket,
akkor hiteltelenné válunk. Másnak természetesen lehet más véleménye. Ha közbeszerzési
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eljárást írunk ki, akkor azt a vállalkozót választjuk, aki a mi kiírásunk szerint a legjobb. Ha az
olcsóbbat választjuk nem biztos, hogy jól járunk.
Ficzere Gábor képviselő: Mennyi a különbség a két ár között egész évben.
Tóth Andrásné polgármester: Pontosan nem tudjuk, hogy ősztől hányan veszik igénybe az
étkezést. Az áprilisi adatokkal tudtunk számolni, így a szállítással együtt nagyjából egyforma
az ár, sőt a Mester és Fia Kft. olcsóbb.
Grósz Ilona alpolgármester: Akkor maradunk a Mester és Fia Kft-nél.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a Mester és Fia Kft-vel a szerződés megkötését. A
közbeszerzési eljárás során majd eldől, hogy ki fog 2012. január 1-től szállítani. A
vállalkozási szerződés alapján a megrendelő fizetési kötelezettsége két részlet esetén egy
előlegszámlából tárgy hó 25-ig, és egy számlából, a következő hónap 20-ig áll. Javaslom a
Mester és Fia Kft-vel 2011. december 31-ig a szerződés megkötését.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (IV. 27.)
önkormányzati határozata
Vállalkozói szerződés

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 1-jétől 2011.
december 31-ig vállalkozói szerződést köt a Mester és Fiai Kft-al (3324 Felsőtárkány, Ifjúság
u. 1. képviseli: Jankó István ügyvezető), az óvodai, az általános iskolai, az intézményi, a
szociális és a vendég étkezés biztosítására.
A határozat megerősíti a 32/2011. (IV. 27.) határozatot.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, vállalkozó

Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést
berekeszti.

Kmf.

Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester körjegyző

Ökrös Imre Grósz Ilona
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető


