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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület már több alkalommal versenyeztette a helyi közétkeztetés 

ellátását, eddig eredménytelenül. 2013. szeptemberében az alábbi határozatot hozta a 

Képviselő-testület: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

343/2013. (IX. 12.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Közétkeztetési szolgáltatás ellátása a szükséges 

eszközök biztosításával és az ellátáshoz szükséges 

javítási, felújítási munkák elvégzése, a tálalókonyhák és 

főzőkonyha üzemeltetésével” megnevezésű, KÉ 

10678/2013 számú közbeszerzési eljárásnál a Junior 

Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 29-31.) 

ajánlatát a Kbt. 74. §. (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelenné nyilvánítja, mert nem az eljárást 

megindító felhívásban és a dokumentációban szereplő 

beszerzés tárgyára és mennyiségére adott ajánlatot. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Közétkeztetési szolgáltatás ellátása a szükséges 

eszközök biztosításával és az ellátáshoz szükséges 

javítási, felújítási munkák elvégzése, a tálalókonyhák és 

főzőkonyha üzemeltetésével”megnevezésű, KÉ 

10678/2013 számú közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. §. 

(1) bekezdésének f) pontja alapján eredménytelenné 

nyilvánítja, és egyben új eljárás kiírásáról dönt. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

   Tárnok Lászlóné jegyző 
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A költségek csökkentése érdekében javasolt új feltételekkel ismét kiírni, figyelembe 

véve az eddigi eljárások tapasztalatait és a megváltozott feltételeket, a szolgáltatást igénybe 

vevői új elvárásokat is, vagyis csak az önkormányzat írja ki a pályázatot, nem pedig a 

Reményhír és a Református intézményfenntartóval közösen. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől, az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közétkeztetés ellátására 

közbeszerzési eljárást ír ki. 

2. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a közbeszerzési feltételrendszer összeállítására a 

szükséges intézkedéseket tegye meg és a soron következő Képviselő-testületi ülésre azt 

jóváhagyásra terjessze elő. 
 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

Békés, 2015. október 21. 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


