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GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 
8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55. 
 
Ügyiratszám: 18/2‐3/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő –  testülete 2018.  január 
22‐én 11.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye:  Kultúrház 
  (8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.) 
 
Jelen vannak:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
  Gergely István  
  Szekérné Vers Erika képviselők 
 
Igazoltan távol:  Kutasiné Papp Éve alpolgármester 
  Zavaczki Balázs képviselő 
   
 
Tanácskozási joggal meghívott vendégek: 
  dr. Németh Mária Anita jegyző, jegyzőkönyvvezető 
  Varga Béláné közművelődési és intézményi referens 
   
   
Szennyainé  Kovács  Veronika:  Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
képviselő‐testület 3 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai 
rendkívüli  nyilvános  ülésen  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pont  legyen  megtárgyalva. 
Javaslatát szavazásra teszi fel. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő – testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – 

az alábbi határozatot hozza: 
 
 
    5/2018. (II.22.)   KÉPVISELŐ – TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 
  Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő – testülete mai rendkívüli 

nyilvános  ülésének  napirendjét  a  következők  szerint  fogadja  el  és 
tárgyalja: 

 
 

NAPIREND 
 

1. Döntés a gyermekétkeztetés biztosításáról 
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1. Döntés a gyermekétkeztetés biztosításáról 
  Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Szennyainé Kovács Veronika polgármester: Tekintettel arra, hogy nagyon rövid időn belül kell 
döntést  hozniuk  arról,  hogy  mi  legyen  az  óvodában  a  gyermekétkeztetéssel,  írásos 
előterjesztést  nem volt  idő  elkészíteni,  ezért  szóban  tájékoztatja  a  képviselő‐testületet, mi 
indokolta a mai ülés megtartását. Ismert a képviselők előtt, hogy a Floreat 2006 Kft. szállítja 
az ételt az Óvodába. A társaság főzőkonyhája Nemesgulácson van vagyis volt, innen szállítják, 
illetve szállították az ételt a gyulakeszi oviba is. A cégtulajdonos, Gárdos Tamás a karácsonyi 
ünnepek előtt jelezte, hogy eladta a céget, és kérte, hogy a Képviselő‐testület járuljon hozzá, 
hogy  új  cége  PRO&FLOR  Kft.  biztosíthassa  az  étkezést  Gyulakesziben.  Az  új  céggel 
kapcsolatban  azonban  semmiféle  okiratot  nem mutatott  be.  Az  ünnepek miatt  személyes 
egyeztetésre csak 2018.  januárjában került  sor. Gárdos Tamás ekkor elmondta, hogy bár a 
céget eladta, a Floreat 2006 Kft. új tulajdonosával megegyezett abban, hogy amíg ő az új cége 
iratait  nem  rendezi,  addig  továbbra  is  ők  készíthetik  az  ételt  a  nemesgulácsi  konyhában 
szerződéses partnereinek. Tehát gyakorlatilag jelenleg is Gárdos Tamásék főznek, de a Floreat 
2006 Kft. már nem az övé. Gárdos Tamás vállalta, hogy az új cég, a PRO&FLOR Kft. ugyanazon 
feltételek  szerint  biztosítja  az  ételt,  mint  a  régi  cége.  Változás  még,  hogy  az  új  cégnek 
édesanyja a képviselője. Az új cégről Gárdos Tamás iratot még 2018. január első két hetében 
sem tudott bemutatni többszöri kérésre sem. Pénteken, 19‐én küldött ugyan céges iratokat, 
de  a  nemesgulácsi  konyha  bérleti  szerződését  csak  ma  délelőtt  juttatta  el  Közös 
Önkormányzati Hivatalba. Mivel Gárdos Tamással nagyon nehézkesen folytak a tárgyalások, 
időközben  tárgyalt Bedő  Lajos polgármester úrra  is,  hogy  a  zalahalápi óvoda  tudna‐e ételt 
biztosítani a gyulakeszi óvodánkba  is. Bedő Lajos Polgármester Úr azt mondta, hogy tudják 
biztosítani az étkezést a Gyulakeszibe is, ki is szállítják. Mivel Gárdos Tamás végül hozta a kért 
iratokat,  javasolja,  hogy  az  önkormányzat  a  Floreat  2006  Kft‐vel  kötött  szerződést  közös 
megegyezéssel  szüntesse  meg,  és  a  PRO@FLOR  Kft‐vel  kössön  szerződést  a 
gyermekétkeztetés biztosítására. Javasolja azonban átgondolásra a képviselőknek, hogy az új 
nevelési  évben  ne  inkább  a  zalahalápi  óvodával  kössenek‐e  mégis  szerződést.  Most 
tartalmában  ugyanazt  a  szerződést  kötnék  meg  a  PRO&FLOR  Kft‐vel,  mint  amit  az  előző, 
Floreat 2006 Kft‐vel, de nyilván ez egy másik cég, a cég adatai változnak. Az előző szerződés 
60  napos  határidővel  biztosított  felmondási  jogot,  az  új  céggel  kötendő  szerződés  is  ezt 
tartalmazná. A szerződést egyébként még a mai nappal kötnék meg és a cégváltás az étkezés 
árát nem változtatja meg. Van‐e valakinek valamilyen kérdése, észrevétele? 
 
Gergely  István:  Egyetért  az  elhangzottakkal,  véleménye  szerint  a  gyermekétkeztetés 
biztosítására meg kell kötni a szerződést  a PRO&FLOR Kft‐vel. 
 
További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, ezért Szennyainé Kovács 

Veronika a napirendi pontot szavazásra teszi fel. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő – testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag ‐

az alábbi határozatot hozza: 
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      6/2018. (I.22.)   KÉPVISELŐ – TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő‐testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a gyermekétkeztetés biztosítására a Floreat 2006 Kft‐
vel létrejött szolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel  
megszüntessék. 

A  gyermekétkeztetési  feladatok  ellátására  2018.  január  22‐től 
határozatlan időre a PRO&FLOR Kft‐vel (8330 Sümeg, Simon István 
utca 2. A. ép. fsz.2.) megállapodást köt azzal, hogy az étkeztetést 
biztosító szolgáltató minden év január 30‐áig köteles elkülönítetten 
kimutatni  a  gyermekétkeztetéssel  összefüggésben  felmerülő 
nyersanyag költséget. 

A szolgáltatásért fizetendő díj a 2017/2018‐as nevelési évben bruttó 
680,‐ Ft. 

Felhatalmazza  a polgármestert  a gyermekétkeztetés biztosítását 
szolgáló megállapodás, valamint az előző szolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről szóló okirat aláírására. 

 
Több  napirendi  pont  nem  lévén  Szennyainé  Kovács  Veronika  polgármester  megköszöni  a 
rendkívüli nyilvános ülésen való részvételt, és azt 11.45 órakor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

  Szennyainé Kovács Veronika polgármester  dr. Németh Mária Anita 
  polgármester  jegyző                                                                 
 
 
 
 

 
 
 

 


