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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. március 13. napján 14 órakor Tarnaméra 

Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott rendkívüli képviselő- 

testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Kiss Ferenc    képviselő 

Molnár Andrásné   képviselő 

Somodi Mihály   képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés 

összehívásának oka a konyha üzemeltetésre kiírt pályázat határidejének lejárta, a beadott pályázatok 

elbírálása. 

Elmondja, hogy Bencze László igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Andrásné és Dr. 

Bessenyei Ákos képviselőtársait kéri fel.  

 

Javasolja, hogy a testületi ülés összehívása során elmondott napirendi pontot tárgyalja a képviselő-

testület. 

 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot fogadja el: 

 

1. napirendi pont: Közétkeztetés beszerzése 

2. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

1. napirendi pont: Közétkeztetés beszerzése 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a 2013-ban konyhaüzemeltetésre kötött szerződés 2014. március 31. napján lejár. A 

pályázatok beadási határideje 2014. március 12. 12 óra volt. A három ajánlattételre felkért 

ajánlattevő közül két ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A pályázatok bontása a megjelent 

képviselők jelenlétében megtörtént. Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa 

a képviselőket az ajánlatokról. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a bontási jegyzőkönyv minden képviselőnek kiküldésre került. A Solymos Borozó, 

Étterem, Panzió nevében a GL GAMES Kft. tett ajánlatot, valamint a RESTOFOOD Kft. tett 

ajánlatot a közétkeztetési feladatok ellátásra. A képviselő-testület januári döntése alapján konyha 

üzemeltetésre került a pályázat kiírásra. Az egyes korcsoportokra adott ajánlatok a következők: 
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Óvoda   Solymos Borozó, Étterem, Panzió 510 Forint + ÁFA 

   RESTOFOOD Kft.   400 Forint + ÁFA 

 

Iskola napközi  Solymos Borozó, Étterem, Panzió 552 Forint + ÁFA 

   RESTOFOOD Kft.   455 Forint + ÁFA 

 

Iskola menza  Solymos Borozó, Étterem, Panzió 312 Forint + ÁFA 

   RESTOFOOD Kft.   299 Forint + ÁFA 

 

Szociális étkeztetés, vendég étkeztetés Solymos Borozó, Étterem, Panzió 523 Forint + ÁFA 

      RESTOFOOD Kft.    461 Forint + ÁFA 

 

Bérleti díj  Solymos Borozó, Étterem, Panzió 20.000 Forint 

   RESTOFOOD Kft.   50.000 Forint 

 

Tímár László polgármester: 

 

A két ajánlat között láthatóak a különbségek. A pályázatok érvényesek. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

A RESTOFOOD Kft. ajánlatát javasolja ismételten elfogadásra. A minőség és mennyiség 

megfelelő. Rugalmasak, az intézmények és szociális étkezők igényét mindig kielégítik. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Úgy gondolja, hogy minőségi változás következett be az elmúlt egy évet. Kirívó negatívumot nem 

tud mondani a jelenlegi üzemeltetővel szemben. Rugalmasak, a problémákat helyben jól kezelik.  

Az árak a tavalyi ajánlathoz képest nem változtak. A RESTOFOOD Kft. javasolja. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Örül, hogy az elmúlt egy évben az óvodás gyermekek étkeztetése helyre került. Az ételek minősége, 

mennyisége megfelelő, változatosak. A problémák helyben jól kezelhetők voltak.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Saját készítésű termékeket adnak. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Örül, hogy az intézményvezetők elégedett a bérlő munkájával. Ő sem hallott rossz dolgot a 

vállalkozásról. Felteszi kérdéskén, hogy a bérleti díjakat havi rendszerességgel fizette és fizeti a 

cég. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Úgy emlékszik, hogy negyedéves számlázásról van szó. A számlák rendezettek. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Sajnos tegnap nem tudott részt venni a bontáson, biztos benne, hogy jól ment minden. Lehet tudni, 

hogy kik adták be a pályázatot, személyesen vagy postán? 
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Tímár László polgármester: 

 

Személyesen adták le a pályázatot. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A pályázat leadási határideje 2014. március 13 12 óra volt. Minden pályázatot átvételi 

elismervénnyel vett át a hivatal, melyre rávezetésre került óra-perc pontosan, hogy mikor vette át a 

hivatal a pályázatot. A pályázati dokumentáció három helyre került kiküldésre, nem arról van szó, 

hogy az egyik pályázó határidőn túl adta le a pályázatát, hanem arról, hogy a harmadik pályázó 

valószínűleg nem kívánt élni a lehetőséggel. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Köszöni a tájékoztatást. 

 

Tímár László polgármester: 

 

A beadott pályázatok alapján javasolja, hogy a következő egy évre az önkormányzat a 

RESTOFOOD Kft.-t bízza meg a konyha üzemeltetésével. 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a RESTOFOOD Kft. üzemeltesse a konyhát az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

13/2014. (III.13.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési feladat ellátásról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közétkeztetési feladatok ellátására 

beérkezett pályázatokat elbírálta, és az összességében konyha üzemeltetésre legkedvezőbb ajánlatot 

tevő a RESTOFOOD Kft. (3281 Karácsond, Nagy Imre út 2.)pályázatát nyilvánítja nyertessé. 

 

2. A képviselő-testület a pályázatában megjelöltek szerint a konyha üzemeltetését 2014. április 01. 

napjától 1 évre üzemeltetésre kiadja a RESTOFOOD Kft. (3281 Karácsond, Nagy Imre út 2.) 

részére. 

 

3. A képviselő-testület a pályázati kiírás mellékletét képező szerződés tervezetet jóváhagyja, és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 
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Tímár László polgármester 

 

Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 14 óra 

18 perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Molnár Andrásné Dr. Bessenyei Ákos 

képviselő képviselő 

 


