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Ikt.sz.: 570-26/2014. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 09-

én du. 1800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bagdi Sándor    alpolgármester 
 Losonczi János   alpolgármester 
 Dr. Gadóczi István   települési képviselő 
 Derzsényi János   települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
 
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Dr. Kertész Marianna  jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
  
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
  
 

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bagdi Sándor képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7 
fő igen szavazattal elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 
 

1./ A közétkeztetés biztosítása érdekében indított közbeszerzési eljárás visszavonása 
  Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
1. Napirendi pont 

 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Megpályáztattuk a konyhát a névváltozás miatt. A közbeszerzést lefolytató cégtől 

szóltak, hogy van egy kis gond, ha lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást, határozatlan 
időre olyan kézben kerülhet, amit visszavenni nem lehet. Idegennek nem szívesen 
adom át a konyhát. Egy dolog van, most jelen pillanatban, megtehetjük, hogy egy évig 
még hagyjuk, mert ahhoz nem kell közbeszerzés, ezért javaslom, hogy még 2014. 
december 31-ig hagyjuk a közbeszerzést. Utána el kell gondolkozni azon, hogy az 
önkormányzat csinálja. Akkor nem kell közbeszerzés. Máshogy nem tudunk beleszólni. 
Én nem merem bevállalni, hogy ezeknek a nagy cégeknek adjuk át a konyhát. Számítok 
a korrekt véleményetekre, hogy ne hagyjuk.  

 
Dr. Kertész Marianna jegyző: 
 A Sodexo úgyis megnyeri, mindenkinek alámegy, mert 14 milliárd volt a 2011-es 

árbevétele. Három pályázó van, Sodexo, egy pesti, és egy albertirsai. Ott kezdődött a 
gond, hogy a pesti helyszíni bejárási lehetőséget kért, hogy lejönnek megnézik, ha ezt 
biztosítjuk, akkor is valószínűleg a Sodexo megnyeri, most kell átgondolni, hogy az 
egész felhívást visszavonjuk, ez valamennyi pénzbe kerül, de akkor itt tud maradni a 
tevékenység, ha nem, akkor megnyeri a Sodexo.  

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Most decemberig meghagyjuk, és majd az új testület eldönti. 
 
Losonczi János alpolgármester:  

A legrosszabb eset az lesz, hogy az önkormányzat üzemelteti, de a legrosszabb eset is a 
legjobbnak tűnik.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Emlékezettek vissza, hogy minden tanár ott étkezett, jó minőségű volt az étel. Úgy 

gondolod, hogy a megnevezett cég nem tudna jó minőséget biztosítani?  
 
Szilágyi Sándor polgármester: 
 Nem tudunk beleszólni, hogy honnan szerzi be a nyersanyagot. A Szociális 

Szövetkezetnek odaadjuk.  
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Losonczi János alpolgármester:  
 Van 1,5 hektár burgonya, 0,3 hektár cékla, sárgarépa, paprika, zöldség, a fagyasztó tele 

van zöldbabbal, karalábéval, kb. 5-6 mázsa karalábénk van. 85 kg porpaprikánk van 
jelenleg.  

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

2011-ben volt 14 milliárd az árbevétel, akkor most 30 milliárd. Ha kiadjuk, akkor 
semmihez nincs tovább jogunk és akkor nem tudjuk értékesíteni a bio tiszacsegei 
termékeket és ki leszünk szolgáltatva. A közbeszerzést holnap reggel mondjuk le, ha 
nem mondjuk le, elindul a közbeszerzés és nem tudunk beleszólni.  
 

Tóth Imre SZEB. elnök: 
Kezdjük időrendi sorrendben, hogy lássuk ebben tisztábban. Ott kezdődött, hogy 
megváltoztatta a Kft a nevét és közbeszerzést kellett kiírni.  
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
Megszüntették a M.Zeti Kft-t és a Hableány Kft szerette volna ugyan azokkal a 
feltételekkel, személyzettel üzemeltetni.  
 

Dr. Kertész Marianna jegyző: 
Mivel a nemzeti értékhatár a 8 millió Ft-ot éves szinten meghaladja, ezért közbeszerzés 
tárgya. Ahhoz, hogy ők jelentkezzenek olyan alacsony kritériumokat kellett 
megállapítani, ami bevonzotta a nagyokat is. Ha biztosítjuk a helyszíni bejárást, akkor 
úgyis megnyeri a Sodexo, vagy a pesti, ha meg nem biztosítod, akkor megbírságolnak, 
mert kötelező, ha már kint van az ajánlat, most még eltudunk állni az egésztől.  
 

Tóth Imre SZEB. elnök: 
Debrecenben, amikor a Sodexo beindult fel voltak háborodva az emberek, mert olyan 
minőségű volt az étel. A Hableány Kft már viszonylag jól működik, azt tapasztalom, 
hogy változatosan főznek, benne vannak a menzaprogramban. Azt támogatom, ha 
kitudjuk kerülni így, hogy legyen idő felkészülni januártól a helyi főzés biztosítására, 
úgy, hogy az önkormányzat üzemelteti, akkor én ezt támogatom.  
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
99 %, hogy a vágóhidat feltudjuk újítani és a csegei emberektől feltudjuk vásárolni a 
sertést.  
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Ha az önkormányzat üzemelteti, akkor nem kell közbeszerzés?  
 

Dr. Kertész Marianna jegyző: 
Akkor nem kell, ha az évi 60 millió Ft-ot nem érjük el.  
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Tóth Imre SZEB. elnök: 
 Arra kell majd vigyázni, amit a M.Zeti Kft. meglépett annak idején, hogy az optimális 

létszámot fent kell tartani a 11 főből 5 fő maradt.  
 
Simon Albert PÜB. elnök: 
 Az elmúlt évben komoly felújítást végzett, ha visszavetjük, milyen költségek terhelnek 

bennünket.  
 
Szilágyi Sándor polgármester: 
 Ezt ő bukta be. Aki azzal ért egyet, hogy december 31-ig hosszabbítsuk meg, utána felé 

irányítsuk a képviselő-testületet, hogy ezzel, ha az önkormányzat elbír, akkor tartsuk 
meg. 

 Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2012. (I. 10.) KT. számú 
határozattal jóváhagyott Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 
29. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közétkeztetés biztosítása érdekében a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárást visszavonja. 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 
2015. január 01. napjától a közétkeztetést az önkormányzat lássa el.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közétkeztetés biztosítása 
érdekében indított közbeszerzési eljárás visszavonását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
148/2014.(IX. 09.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2012. (I. 10.) KT. számú 
határozattal jóváhagyott Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 
29. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közétkeztetés biztosítása érdekében a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárást visszavonja. 
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 
2015. január 01. napjától a közétkeztetést az önkormányzat lássa el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
az ülést bezárta.  
 

 
K. m. f. 

 
       Szilágyi Sándor      Dr. Kertész Marianna 
       polgármester                 jegyző 
 

Bagdi Sándor 
jegyzőkönyvhitelesítő 

 5 / 5 
 


