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1. Farmos Község

1. Önkormányzat

 

 

 

2. J e g y z ő k ö n y v

 

 

2.  Készült: Farmos község Önkormányzat Képviselő testületének 2008. szeptember 16-án 

17.00. órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Dr. Ács Attila, Árva Zsolt, Bertalan Ignác, Illing 

Szabolcs, Kaszás Zoltánné, Kézér Imre, Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarjáni Zsolt, 

Tarkó Gábor, Vincze Tamás képviselők.

 

Tanácskozási joggal: dr. Busai György jegyző,  Kovács Gábor közbeszerzési szakértő

 

Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Árva Zsolt alpolgármestert 

 

Napirend: 

 

1./ Közbeszerzési eljárás megindítása, konyha üzemeltetésbe adása

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, a jegyzőkönyvvezetőre és 

hitelesítőre tett javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

 

109/2008.(IX.16.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-

testülete a napirendi pontra, jegyzőkönyvvezetőre 

és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot 

elfogadta. 

 

 

Napirend: 

 

1./ Közbeszerzési eljárás megindítása, konyha üzemeltetésbe adása

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Az elmúlt ülésen is és már többször is megtárgyalták a konyha 

vállalkozásba adását, ezek alapján elkészült az ajánlati dokumentáció, melyet mindenki 

megkapott. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Kovács Gábor: Ismerteti, hogy a felhívásban megváltoztatta a határidőket, minden egy héttel 
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csúszik ahhoz képest, amit az előző ülésen fogadott volna el a testület. Tehát az ajánlattételi 

határidő október 2-ről 9-re módosul, és ennek következtében az összes határidő egy héttel 

csúsztatásra került, a helyszíni bejárás időpontja is, a tárgyalás időpontja is, eredményhirdetés 

és a szerződéskötés időpontja is, ennyi változás van más nem változott benne. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért Farmos község Önkormányzata ajánlati 

dokumentációjával közétkeztetés és szociális étkeztetés biztosítása Farmos, Szelei út 4-6. 

szám alatti főzőkonyha üzemeltetése tárgyában, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2008.(IX.16.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete
1.A Kbt. 9. cím szerinti egyszerűsített 

közbeszerzési eljárást indít a Farmos község 

területén önkormányzati fenntartásban működő 

oktatási intézmények részére közétkeztetés, 

továbbá a szociális étkeztetés biztosítása a 

Farmos, Szelei út 4-6. szám alatti főzőkonyha 

üzemeltetésével tárgyában.
2. A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és 

ajánlati dokumentációját a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja.
3.A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt, a határozat 

végrehajtásához szükséges előkészítő 

intézkedések, jognyilatkozatok megtételére,

Határidő: azonnal

Felelős: Boros Zoltán polgármester

   Dr. Busai György jegyző

 

Kovács Gábor: Felkéri a képviselőket, hogy összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot 

írjanak alá, ami a közbeszerzés szerint kötelező. 

Az összeférhetetlenség esetei ha a közbeszerzés tárgyában, közétkeztetéssel foglalkozó 

gazdasági társasággal áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, ilyen társaságnak vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának 

a tagja, ilyen gazdasági társaságban tulajdoni részesedése van, avagy olyan személyeknek 

akikre ez a három vonatkozik közeli hozzátartozója, tehát szülője, gyermeke, testvére, 

házastársa. Ha van olyan aki ilyen helyzetben van, az nem írja alá a nyilatkozatot. 

 

Vincze Tamás képviselő: Kérdése, hogy mivel a felesége élelmezés vezető a konyhán, 

aláírhatja-e a nyilatkozatot?

 

 

Kovács Gábor: Aláírhatja.
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Nyilatkozatok aláírása.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárja. 

 

 

kmf.

 

 

Boros Zoltán dr. Busai György

polgármester        jegyző

 

 

Árva Zsolt

jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv

 


