
 
                                                          ELŐTERJESZTÉS  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. augusztus 19-én tartandó rendkívüli ülésére 

„közétkeztetési szolgáltatás megrendelésére  
vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása” tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pályázati és önkormányzati forrásból megvalósult a 2483 Gárdony Bóné K. u. 8. szám alatti 
konyhának és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeknek valamint az étteremnek helyet adó 
impozáns beruházás. A konyhai eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás is 
hamarosan befejeződik, és a működéshez szükséges gépek, berendezések felszerelésre 
kerülnek.  
 
A korábban itt üzemelő iskolakonyha az ott folyó tevékenység sajátos jellege folytán a 
Gárdonyi Óvoda intézményéhez tartozott és az önkormányzat alkalmazásában levő 
munkavállalók látták itt el feladataikat. 
Az újonnan kialakult létesítményt viszont szeretnénk vállalkozó üzemeltetésébe adni, mivel az 
önkormányzat számára ez gazdaságosabb megoldást jelentene. Itt történne meg a gárdonyi 
iskola, valamint a gárdonyi tagóvoda és a református óvoda gyermekeinek részére a napi 
háromszori étkezés illetve az ebéd előállítása, illetve a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása.  
 
A konyha és étterem szabad kapacitásai lehetővé tennék, hogy hétvégéken illetve a szünetek 
időtartamában az üzemeltető a létesítményt egyéb módon is hasznosítsa lakodalmak, 
születésnapok, más rendezvények megtartása céljából.  
 
Az üzemeltető kiválasztása érdekében elkészült a közétkeztetési tevékenység elvégzésére 
vonatkozó ajánlattételi felhívás, valamint a hozzá kapcsolódó közétkeztetési szolgáltatás 
biztosítására irányuló szerződés tervezet és dokumentáció. 
 
Az ajánlattételi felhívást és a fenti dokumentumokat az alábbi vállalkozások részére javasoljuk 
megküldeni: 
 
 Bányató Vendéglő Kft. 
 Gárdonyi GYROS Kft. 
 Holan-med Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
 Tó Party Rendezvénysorozat Kft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján hozzon döntést a 2483 Gárdony 
Bóné K. u. 8. szám alatti konyha és étterem üzemeltetésére vonatkozó ajánlattételi felhívás és a 
hozzá kapcsolódó dokumentáció elfogadásáról.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2483 Gárdony Bóné K. u. 8. szám alatti 
újonnan átépített és felszerelt konyhát és éttermet vállalkozó által kívánja üzemeltetni, melynek 
érdekében beszerzési eljárást kíván lefolytatni. A beszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi 
felhívást, vállalkozási szerződés tervezetet és egyéb dokumentációt a mellékleteknek 
megfelelően elfogadja. 
 
 
 



 
Az ajánlattételi felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció az alábbi vállalkozók részére 
kerül megküldésre: 
 
 Bányató Vendéglő Kft. 
 Gárdonyi GYROS Kft. 
 Holan-med Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
 Tó Party Rendezvénysorozat Kft. 
 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: ajánlattételi felhívás és dokumentáció  
     vállalkozóinak részére történő megküldése 2020. augusztus 25. 
     Beszerzési eljárás lefolytatására: 2020. október 15. 
 
 
Gárdony, 2020. augusztus 17. 
 
 
 
    
            Tóth István   
           polgármester 
 
 
Készítette: Jankovics Zoltánné jegyző 


