Jegyzőkönyv
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. január 28. (hétfő) napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Helyszín:

Polgármesteri Hivatal
2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.

Jelen vannak: Dr. Császár Károlyné
polgármester
Dugántsi Ildikó Anna
alpolgármester
Gergely László
képviselő
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
képviselő
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika képviselő
Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fő képviselő-testületi tagságból 5 fő megjelent, tehát a képviselő-testület határozatképes. A
rendkívüli ülés összehívására tekintette Jakab Helga és Dr. Bonyhády Elemér László
képviselők munkahelyi elfoglaltságuk miatt az ülésen nem tudtak jelen lenni.
A polgármester ismertette a napirendi pontot. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovácsné
Hidasnémeti Margit Enikő képviselőt kérte fel, aki a felkérést elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi javaslatot
5 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend:
1./ Gyermekétkeztetésre és szociális étkeztetésre szolgáltatási szerződés felmondása.
Előadó: polgármester
2./ Gyermekétkeztetésre és szociális étkeztetésre szolgáltatási szerződés megkötésére
felhatalmazás.
Előadó: polgármester
1./ Gyermekétkeztetésre és szociális étkeztetésre szolgáltatási szerződés felmondása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ismeretes, hogy a Forte étterem étkezteti az
óvodásokat és a szociálisan rászorulókat. Az elmúlt képviselő-testületei ülésen már szó volt
arról, hogy nagyon sok panasz érkezett az étel minőségére. Az óvodavezető tájékoztatása
szerint az étel túl fűszeres, zsíros és egyhangú. Ugyancsak a múlt ülésen döntöttünk
(3/2013.(I.16.) határozattal) arról, hogy kipróbálunk egy másik ételszállítót. A Vác és
Vidéke Vendéglátó Kft egy héten keresztül szállította az ételt az óvodába és a szociális
étkezőknek is. Az étel minőségével az óvodavezető és a szociális étkezők is elégedettek
voltak.
Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. árai:
- Óvódások (3x-i étkezés)
480,- Ft + ÁFA
572,- Ft + ÁFA +100 Ft szállítás
- Szociális étkezők
- Felnőtt adag
430,- Ft + ÁFA
Az új jelölt is kiszállítja az ételt.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, ugyan úgy mint ahogy most szállítanak.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Meg kell írni a FORTE-nak, hogy minőségi
kifogásunk volt az étellel.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Nem magyarázkodna. Egyszerűen
hivatkozni kell a szerződés azon pontjára, hogy a szolgáltatási szerződést bármelyik fél
jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, de legalább 30 napos felmondási idő
biztosításával felmondani.
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További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a FORTE Étterem Vendégház Bt-vel (ügyvezető: Majnik János)
2012. január 11. napján gyermekétkeztetésre kötött szolgáltatási szerződés 10. pontjára
hivatkozva, valamint a szociális étkeztetés biztosítására kötött szolgáltatási szerződés 11.
pontjára tekintettel a szolgáltatási szerződéseket 2013. február 28. napjára felmondjuk,az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
73/2013.(I.28.) határozat
Csörög Község Önkormányzat jóváhagyásával a FORTE Étterem Vendégház Bt-vel
(ügyvezető: Majnik János) 2012. január 11. napján
- gyermekétkeztetésre kötött szolgáltatási szerződés 10. pontjára hivatkozva, valamint a
- szociális étkeztetés biztosítására kötött szolgáltatási szerződés 11. pontjára tekintettel
a szolgáltatási szerződéseket 2013. február 28. napjára felmondjuk.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Gyermekétkeztetésre és szociális étkeztetésre szolgáltatási szerződés megkötésére
felhatalmazás.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kéri a képviselőket, hogy hatalmazzák fel, hogy a
Vác és Vidéke Vendéglátó Kft-vel szerződést kössön gyermek- és felnőtt étkeztetésre 2013.
március 1. napjától kezdődően. Az általuk főzött étel minősége megfelelő, az érintettek meg
vannak elégedve.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a Vác és Vidéke
Vendéglátó Kft-vel (ügyvezető: Kosztyán Attila) a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda
gyermekellátottai, valamint felnőtt alkalmazottai, továbbá a szociális étkezésben részesülők
ellátásra szolgáltatási szerződést kössön 2013. március 1. napjától gyermek – és felnőtt
étkeztetésre,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
74/2013.(I.28.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település polgármesterét,
hogy a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft-vel (ügyvezető: Kosztyán Attila) a CSIRI-BIRI
Napközi Otthonos Óvoda gyermekellátottai, valamint felnőtt alkalmazottai, továbbá a
szociális étkezésben részesülők ellátásra szolgáltatási szerződést kössön 2013. március 1.
napjától gyermek – és felnőtt étkeztetésre.
Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester
Más napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli ülést bezárta.
Kmft.
Dr. Császár Károlyné s.k.
Polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyző

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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