Jegyzőkönvv
Készült: A Szigetbecsei Közös

onkormányzati Hivatal üléstcÍmében20l3'július 9-én taÍtott
rendkivüli képviselő-testületi üléslől.

Jelen vannak: Magasitz Lajos polgánnester
Bogdrín József alpolgármesteI
Dr. csemyi Zsuzsanna; Fejesné Schwarcz Erzsébet: Katona József; Takács
András; Riedl Béla képviselők.
Tanácskozási joggal részt vetÍi
Jancsó Emökc jegy7ő
Katona Eva alIeg1zö
Schmidt Mihályné int ézfiényyezető

Jeslzőkönywczctő:

Szabó Anikó ig. íőclóadó

Magasitz Lajos polgármesteÍ köszönti az ülés lésávevőit' az ülést megnyitja. Megállapítja' hogy a 7
fős testülctből :elcnyan 7 fő' igy az határozatképes.

A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkreI
- Bogdán József
- Katona József képviselők s7-emélyére.

A

képviselő-testül9t 7 igcn szayazatta|. nem szavazat és ta ózkodás nélkül elfogadta Magasitz

Í,ajos polgármestcr jegyzőkönyv hitelcsítőkrc tett javaslatát'

Magasitz Laios Dolgármestcr: A meghívóban szereplő napirenden kívül van_e javaslat további
napirendre?

Anennyiben nincs.

a

következö

napirendi pontot javaslom elfogadásra.

l.) Szi8ctbecse teúletén az ó\'odai, általános iskolai gyermekek étkeáetésérekiíIt pályáZa1
eredmény hirdetése'

EIőteriesáő: Magasitz Lajos polgármcster

szigctbecsc Község onkormányzát Képviselő_testülete 20l3. július 9-i lendkívüli ülésének

napirendjét egyhangúlag elfogadta.

1. nanircnd:
szieetbccse teriilctén az óvodai. általános isko|ai gYermekek étkcztetésóre kiírt r'á|váz8t

credmény hirdetése'
(Az előtcrjesztés írásban ajegyzókönyvhöz

csatolva!)

Magasitz l,aios DolgármesÍcr: A Képviselő_testületi ülést megelózően a Pénzügyi-' Műszaki- és
|ejlesáési Bizottság ülést tafiott' Az ülés napilendje a Szigetbecse teúletén az óvodai' áItalános
iskolai gycrmekek étkeztetésérckiíÍtpályázatm benyújtott ajánlatok bontása volt.
A zárt borítékban beérkezett pálylízatok at a pá|yáz^tl felhir,ásban fog|altak szerint kizárólag a
Pénzügyi_. Múszaki és Fejlesztési Bizottság bonthalta fel'

A

bíráIati szcmpontok alapjárr értékelésrekerülő főbb' számszerűsíthető adatok ismertctésót
követően a Breziferi Kft'. valamint a castro-viÍtus Vendéglátóipari Kft. részéről megjclcnt

2

ü8yvezetők elmentek, nem várták meg
1ájékoaatásl.

a döntést. A döntés eredményéről postai úton kérnek

A Bizottság

a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg az1
amelyben
^hatéLtozalál'pályiuAtára
a szigetbecse területén az óvodai, általános iskolai gyermekck étkeztetése tárgyban
kiíÍt

beérkezett ajánlatok közül a

BREZIFERI Kft. (232l szigetbecse, Lt'réyi Ílt'I.) pályizatát javasolja

clfogadásra a Képviselő-testületnek.

Az előterjesáésben leírtakkal, valamint az elhangzottakkal kapcsolatban

van_e kérdés?

Mivel nem volt kérdés,sem észrevétel,a polgármester megkéri a képviselő-testületet. hogy

határozati javaslat szerint hozza meg határozatát.

a

Képviselő_testület 7 tagja közül 7 fő részvételével.7 igen szava?Átta|' ellens7'avazat és
^
tartózkodás
néIkül hoáa meg a következő hatitozatát:

9_2/20l3.

(vll.

9.) ké]'Yiselő-tesÚületi határozat:
szigetbecse Község Önkormányzat repviseto-testtilete a szigetbecse területén az
óvodai, általános iskolai gyermekek étkeáetése tárgyban kiilt pályázatáÍa
beéÍkezett ajánlatok közül a BREZIFERI Kft-r (232I szigetbecse, Lórévi út 7.)
hirdeti ki a pályázat nyertesének és vele a közétkezÍeÍési szerződést megköti.
2. A képviseló_testület felhatalmazza a polgármestert a szelződés aláírására'
3. A képviseló-testület a jelenleg érvénybenlévó közétkeáetési szeEődést 2ol3.
szep1ember l. napi hatáIlyal fehnondja.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésekől az érintettekct
éfiesítse.
FeIeIósI Magasitz Lajos polgármester
Határidő: 20l3' július 26'

l.

Több napirend nem lévéna po]gármcster az ülést bezárta.

k.n.f.
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