Előterjesztés

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április hó 26. napján
tartandó képviselőtestületi ülésére.

Tárgy: Óvoda Konyha üzemeltetésére pályázat kiírása és jóváhagyása

Előadó: Kis-Pál Miklós polgármester
Előkészítő: dr. Endrédy Renáta osztályvezető

A Pécsely székhelyen működő, közös tulajdonú óvoda konyhájának üzemeltetésére kötött
szerződés 2013. június 30-án jár le. Annak érdekében, hogy esetlegesen ne maradjanak
étkezés nélkül az igénybevevők, javaslom, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá és
utólagosan hagyja jóvá a Pécsely Község Képviselő-testülete által kiírt pályázatot az
étkeztetés biztosítására 2013. április 30. beadási határidővel. A pályázati kiírásban feltételként
szerepel, hogy a beszállító, nem helyben főző vállalkozók is részt tudjanak venni a
pályázaton. A három érintett település Pécsely, Vászoly, Dörgicse 2013. május 31-ig dönt a
beadott pályázatokról.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatva a határozati javaslatot szíveskedjék jóváhagyni!

Kis-Pál Miklós
polgármester

…/2013. (III. 25.) Kt. határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pécsely Község
Önkormányzatának

Képviselő-testületét arra,

hogy az Óvodában

működő konyha

üzemeltetésére az alábbi tartalmú hirdetést tegye közzé a megyei napilapban és egyúttal a
pályázati kiírást utólagosan jóváhagyja:

„Pécsely község Önkormányzata a pályázatot ír ki a helyi közétkeztetés biztosítására. A
részletes kiírás a www.pecsely.hu oldalon olvasható. Felvilágosítás Sebők Lajos
polgármestertől kérhető, a 20/2531340-es telefonszámon.”

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pécsely Község Önkormányzatának Képviselőtestületét arra, hogy Pécsely Község Önkormányzatának honlapján az alábbi tartalmú
hirdetést tegye közzé és egyben a hirdetést utólagosan jóváhagyja:

„Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pécselyi óvoda és az általános
iskola étkezésének ellátására, továbbá a szociális étkeztetés biztosítására pályázatot ír ki. Az
Önkormányzat első sorban, a tulajdonában lévő óvodai főzőkonyhát kívánja üzemeltetésre
meghirdetni, azonban elképzelhető a konyha tálalókonyhaként való hasznosítása és az étel
helybe szállítása is. Részletes felvilágosítás Sebők Lajos polgármestertől kérhető, a
20/2531340-es telefonszámon. Az ajánlatokat Pécsely község Önkormányzatának címére:
8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A. 2013. április 30.-ig beérkezőleg lehet benyújtani. Az
Önkormányzat fenntartja a jogot, a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A részletes
kiírás a www.pecsely.hu oldalon olvasható.”

Határidő: azonnal
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester

