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46/2021. (XII.30.) sz. 

határozat 

Gyermekétkeztetési vállalkozási szerződés elfogadásáról Z1 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 30-án – 

csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Bojti 

Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Garaguly Borbála   alpolgármester 

Baranyai Andrea   képviselő    

                         Gerdenits Zoltán    képviselő 

Farkas László    képviselő 

 

   Juhász Péter    aljegyző 

 

Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, ülésvezető elnök: Köszönti a jelenlévőket, 

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van a képviselő-testület 

határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés gyermekétkeztetési vállalkozási szerződés elfogadásáról 

 

2. Különfélék 

 

Kéri, a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés gyermekétkeztetési vállalkozási szerződés elfogadásáról 

 
2 . Különfélék  

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés gyermekétkeztetési vállalkozási szerződés elfogadásáról  
 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Sajnos a Sörpark Kft.-vel jelenleg érvényes szerződés nem folytatható január 

1. napjától, annak ellenére sem, hogy novemberben a testület a hosszabbítás mellett döntött. 

Ezt a novemberi döntést hatályon kívül szükséges helyezni, új beszerzési eljárás indult egy 

beérkezett ajánlat érkezett. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel 

kérdéseiket. 



 

Baranyai Andrea Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra 

javasolják a Képviselő-testület számára.    

 

Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az év végén lejár a korábbi vállalkozóval 

kötött szerződés, aki a gyermekétkeztetést biztosította. Az egyetlen ajánlatot Vajas Zoltán 

egyéni vállalkozó (4118 Mezőpeterd, Kossuth utca 25.) adta. Javasolja a szerződés megkötését. 

 

Farkas László képviselő: Egyetért a javaslattal, főleg, ha az nem megy a minőség rovására. 

Kérdés, hogy tudják-e tartani a jelenlegi étkeztetési díjakat? 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Vajas Zoltán egyéni vállalkozó ajánlata alapján 

tarthatóak a jelenlegi díjak. Az általuk biztosított étkeztetésre vonatkozó pozitív 

visszajelzésekből arra lehet következtetni, hogy az étel minőségével, valamint az adag 

mennyiségével sem lesznek gondok.  

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-

e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés ellátására az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal vállalkozási szerződést köt 2022. január 1. napjától 2022. 

december 31. napjáig Vajas Zoltán egyéni vállalkozóval (székhely: 4118 Mezőpeterd, Kossuth 

utca 25.; nyilvántartási szám: 5990749; adószám: 61507489-2-29; pénzforgalmi jelzőszám: 

10400384-00021338-00000001).  

 

Bojt Község Önkormányzat képviselő-testülete az óvodás és általános iskolás gyermekek 

közétkeztetésének biztosításáról szóló 36/2021. (XI.25.) számú önkormányzati határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2021. (XII. 30.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés ellátására az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal vállalkozási szerződést köt 2022. január 01. 

napjától 2022. december 31. napjáig Vajas Zoltán egyéni vállalkozóval (székhely: 4118 

Mezőpeterd, Kossuth utca 25.; nyilvántartási szám: 5990749; adószám: 61507489-2-

29; pénzforgalmi jelzőszám: 10400384-00021338-00000001). 

 

Bojt Község Önkormányzat képviselő-testülete az óvodás és általános iskolás 

gyermekek közétkeztetésének biztosításáról szóló 36/2021. (XI.25.) számú 

önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 



 

 

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, 

ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 
 

kmft. 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka     Dr. Köstner Dávid 
            polgármester                                      jegyző 


