Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. augusztus 11-én, 15.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

104/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 11-én, 15.00
órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Erdélyi Zsolt és
Kun-Halasi Katalin képviselők.
Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6
fő képviselő közül 3 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti a
rendkívüli ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1. Közétkeztetési szolgáltatás ellátására érkezett pályázat elbírálása
2. Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
104/2016.(VIII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közétkeztetési szolgáltatás ellátására érkezett pályázat elbírálása.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, az előző ülésen a testület pályázat kiírásáról
döntött a közétkeztetési szolgáltatás ellátására. Az ajánlattételi felhívást három vállalkozónak küldtük ki. A megjelölt határidőre egy pályázat érkezett, az Innoven
Kft.-től. Megállapításra kerül, hogy a meghívásos pályázati eljárásban benyújtott
pályázat borítékja zárt, sértetlen. Felbontásra és ismertetésre kerül a beérkezett
ajánlat.
Dr. Pap Anikó tájékoztatásul elmondja, a pályázati felhívásban elsődlegesen a saját konyhánk
üzemeltetésére, az ételek helyben történő elkészítésére kértünk ajánlatot, másodsorban beszállításra.
A szolgáltatásokat részekre bontva kértünk ajánlatot. A beadott pályázati anyag a kiírásnak
megfelel, tartalmazza az előírt tartalmi követelményeket. A főzőkonyhánk bérléséért a cég 100 eFt +
ÁFA/hó összeget fizetne, az egy fő szakács és a három fő konyhalány továbbfoglalkoztatását
biztosítják. A jelenlegi állapot hosszú távon tarthatatlan, nincs a konyhának felelőse. El kell
gondolkodni, hogy a térítési díjak maradnak-e.
Halasi Anita polgármester elmondja, a gyermekektől csak a nyersanyag költséget kérhetjük,
rezsiköltség, munkabér nélkül. A konyha tervezett kiadása a tavalyi számokat nézve 33.460 eFt. A
térítési díjakkal kapcsolatban elmondja, probléma, hogy az óvodában szinte minden gyermek ingyen
étkező. Az állami támogatás előre nem számolható ki. 31.500 eFt bevétel volt tavaly a térítési
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díjakból és az állami támogatásból, az idei évre 32 millió Ft-tal tervezünk. A dolgozók átvételével
az Innoven Kft. ajánlata 37 millió 362 eFt. Éves szinten 1.200 eFt + ÁFA összegű bérleti díjjal
számolhatnánk. Nem szeretnénk azzal a lehetőséggel élni, hogy nem veszik át a dolgozókat,
továbbfoglalkoztatják őket, igaz nem közalkalmazottak lesznek. Teljes gyereklétszámra nem lehet
tervezni. A szerződést hatozott időre, 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig kötnénk. Ha
úgy gondoljuk, a szerződésbe szabhatunk feltételeket.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke úgy gondolja, a
közétkeztetés vállalkozásba adásával jövőbeni nem tervezett kiadásoktól megszabadulnánk.
Beruházás van tervezve, nincs élelmezésvvezetőnk, diatetikus foglalkoztatása kötelező, ezek plusz
költségek. Amennyiben a beteg gyermekekre 20 % levonással számolunk nullán vagyunk.
Támogatja az ajánlat elfogadását, kiszámíthatónak látja, nincs kockázat, a munkavállalókat
megtartják.
Halasi Anita polgármester úgy látja, ha a térítési díjakat minimálisan megemelnénk az nagyot
segítene rajtunk. A vállalkozó A és B menüt ajánl. Mivel nincs más pályázat, nincs összehasonlítási
alapunk. Úgy gondolja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nézze át részletesen az ajánlatot, a
pályázó Innoven Kft. képviselőjét meghívnánk egy személyes találkozóra, ahol bemutatkoznának és
a felmerült kérdéseinkre választ kaphatnánk. Ez után kerülne sor a testület döntésére.
A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel,
rendkívüli ülést 15.30 órakor bezárta.

a polgármester megköszönte a megjelenést és a

Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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