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23. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 07én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Molnár Zoltán képviselő
Hiányzik: Hajnal Istvánné képviselő, Héder Zsolt képviselő, Simai Mihály képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a kedves képviselő társaimat,
megjelenteket, Aljegyző asszonyt, a mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a testület határozatképes.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
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- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.
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A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
1. Konyhai eszközök beszerzése
Első napirendi pont: Konyhai eszközök beszerzése
Pisók István polgármester: Négy cégtől érkezett be ajánlat (melléklet képzi) és ezek közül
kellene kiválasztani kivel kötünk szerződést és akivel szerződést kötünk az december 28-ig
leszállítja az eszközöket.

Molnár Zoltán képviselő: Melyik az a cég, aki december 28-ig ígérte, hogy leszállítja az
eszközöket?
Pisók István polgármester: A GASZTROMEGA Kft. vállalta, hogy leszállít mindent
december 28-ig.
Fuder Lászlóné képviselő: Ez a cég a költségvetésbe belefér?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen
Fuder Lászlóné képviselő: Ha összesítjük, akkor azt mondjuk, hogy a GASZTROMEGA az
a cég, aki vállalja, hogy december 28-ig leszállít valamennyi eszközt, hiánytalanul,
maradéktalanul, új állapotban és a szerződésben rögzíteni kellene, hogy beszerelik az
eszközöket hogy a garancia az elkövetkezendő időkben éljen.
Pisók István polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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Konyhai eszközök beszerzése -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló2015. évi C. törvény 3. melléklet II.7. pontja szerinti
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a 311622 igénylés azonosítójú
pályázathoz kapcsolódó konyhai eszközök beszerzése a beérkezett ajánlatok alapján a
Gasztromega Kft-től (1138 Budapest, Tomori köz 4. VI./2) történjen, mivel ő adta a
legkedvezőbb ajánlatot és hiánytalanul vállalta minden egyes konyhai eszköz leszállítását
2017. december 28. napjáig. Továbbá vállalta a beszerelést és ehhez kapcsolódóan garancia
biztosítását.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a Gasztromega Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg, az ajánlatban
valamint jelent határozatban megjelölt határidők betartásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Pisók István polgármester helyben
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző helyben
3.) Gasztromega Kft.
4.) Irattár
Pisók István polgármester: Meg kellene beszélni a közmeghallgatás időpontját.

Fuder Lászlóné képviselő: Szerintem december 18 –án délután 17:00 óra. Ki kellene
értesíteni a lakosságot szórólap formájában is.
Pisók István polgármester: Van-e valakinek még valami kérdése? Ha nincs, akkor
köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.

Pisók István
polgármester

Tóthné Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

