DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-302
E-mail: onkormanyzat@demjen.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 5. napján megtartott, nyilvános, rendkívüli ülésén

Határozat száma
53/2018.(VII.5.)
54/2018.(VII.5.)

Határozat tárgya
A JUVENTUS-Panoráma Kft (3300. Eger, Cifrakapu u. 102.)
megbízása közétkeztetési feladatok ellátásával
Vincze Ferenc (3326. Ostoros, Cecey Éva utca 4.) vállalkozó
megbízása az óvodai tálalókonyha felújítására vonatkozóan

A jegyzőkönyv 92- 95.számozott oldalt tartalmaz.

92

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének2018. július5. napján, a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartottnyilvános, rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntömképviselő-társaimat.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Javasolom, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontot tárgyaljuk meg:
1. Közétkeztetési ajánlatok elbírálása
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Óvodai tálalókonyha felújítására érkezett ajánlat elbírálása
Előadó: Fodor Géza polgármester
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.
1.
Napirendi pont:
Közétkeztetési ajánlatok elbírálása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A közétkeztetési ajánlatok elbírálására azért kerül sor, mert tájékoztatott a Szent József
Konyha, hogy augusztus 1-től nem tudja tovább vállalni a közétkeztetési feladatok ellátását.
Három cégtől kértünk árajánlatot, 2 cég küldött: a GASZTING Vendéglátó és Oktató Kft
(Eger) valamint a JUVENTUS-Panoráma Kft (Eger).
Az általuk adott ajánlatokat írásban megkaptátok.
Azt azonban elfelejtettem megkérdezni, hogy a szállítás hogyan történne, a Szent József
Konyha gyakorlata az volt, hogy előre kicsomagolt, műanyag edényben, lefóliázva kaptuk az
ebédet.
Az egyik cég ajánlatában benne szerepel a szállítási díj az árakban, a másikban havi 10.000 Ft
a szállítási költség.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
A jelenlegi árak a következők: óvodás 780 Ft, a szociális és a felnőtt ebéd pedig 820 Ft. Tehát
az adott árajánlatok olcsóbbak a jelenlegieknél.
Gémes Ferenc képviselő:
Javasolom, hogyha a JUVENTUS- Panoráma Kft. ajánlatát fogadjuk el, a havi 10.000 Ft
szállítási költséget építsük be a térítési díjakba.
Nádasdi János alpolgármester:
Vajon milyen minőségű, amit a főznek?

93

Fodor Géza polgármester:
Több polgármester kollégámtól tudakozódtam, ahová a JUVENTUS-Panoráma Kft szállít és
nagyon elégedettek voltak, mind a mennyiséggel, mind a minőséggel.
Javasolom, hogy próbáljuk meg mi is.
Aki egyetért azzal, hogy 2018. augusztus 1. napjától, egy évre,2019. július 31. napjáig, a
JUVENTUS- Panoráma Kft-t bízzuk meg az ételszállítással úgy, hogy a havi szállítási költség
beépül a fizetendő térítési díjakba, az, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
53/2018.(VII.5.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a közétkeztetésre benyújtott árajánlatokat,
és úgy határozott, hogy 2018. augusztus 1. napjától 2019.
július 31. napjáig a JUVENTUS - Panoráma Kft-t (3300.
Eger, Cifrakapu u. 102.) bízza meg a településen a
közétkeztetési feladatok ellátásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírásával.
A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a térítési
díjak megállapításánál a havi szállítási költség beépítésre
kerüljön.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal

2.
Napirendi pont:
Óvodai tálalókonyha felújítására érkezett ajánlat elbírálása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A Képviselő-testület előtt korábban volt egy árajánlat az óvodai tálalókonyha felújítására, ami
2 millió Ft-ról szólt.
A most benyújtott ajánlat -mint azt, Ti is látjátok- amit Vincze Ferenc ostorosi vállalkozó
nyújtott be, közel 500. 000 Ft-ról szól.
Ez a vállalkozó a jövő héten hozzá is tudna fogni a munkához.
Korábban a testület úgy foglalt állást, hogy csak a legszükségesebb munkákat csináljuk meg,
ez az ajánlat erre vonatkozik.
Javasolom az ajánlat elfogadását.
Aki egyetért azzal, hogy Vincze Ferenc ajánlatát elfogadjuk, és megbízzuk a munka
elvégzésével, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
54/2018.(VII.5.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Vincze Ferenc (3326. Ostoros,
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Cecey Éva utca 4.) vállalkozó árajánlatát 500.358 Ft
összegben elfogadja és megbízza őt az óvodai
tálalókonyha felújításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
döntésének megfelelő tartamú szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Mivel más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a munkát és
az ülést bezárta.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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