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27. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. december 28-án megtartott soron kívüli
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Dull Renátát javasolja. Van-e más javaslat? Nem volt.
Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Dull Renátát jegyzőkönyvvezetőnek.
188/2012.(XII. 28.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dull Renátát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Egy napirendi pont kerül a mai testületi ülésen megtárgyalásra a
határozati javaslat az ülés előtt kiosztásra került, mégpedig az iskolai óvodai étkeztetésre
vonatkozó többször módosított szerződés meghosszabbításáról. Van-e más javaslat? Nem
volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
189/2012.(XII.28.) számú határozat
-

Napirendi pontokat elfogadásáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Óvodai és iskolai étkeztetés biztosításáról.
Pisók István polgármester: Javasolna 2 hónapos szerződéshosszabbítást Doma Katalinnal.
Van-e más javaslat? További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást kér.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta javaslatot.
190/2012. (XII.28.) számú határozat
- Óvodai, Iskolai étkeztetés biztosításárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszagyendáért
Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t megbízza, hogy a gyermekétkeztetési feladatok
ellátása érdekében 2011. szeptember 1. napjától Doma Katalin egyéni vállalkozóval
megkötött vállalkozási szerződés 2013. január 1. napjától 2013. február 28-ign kerüljön
meghosszabbításra.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ügyvezetőt, hogy a
szerződésmódosításban eljárjon.

Felelős: ügyvezető, jegyző
Határidő: 2012.december 31.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben
Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Van-e közérdekű bejelentés? Nem volt. Köszöni a megjelenést,
az ülést bezárja.

k.m.f.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Dull Renáta
Jegyzőkönyvvezető

