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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2011.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. március 9-én 830 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
Meghívottként jelen van: Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a meghívott vendéget és a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot 
tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. A közétkeztetési szolgáltatás biztosítása beszállítással; 
Étkeztetési nyersanyagköltség és térítési díj megállapítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
 
1. Napirend A közétkeztetési szolgáltatás biztosítása beszállítással 
  Étkeztetési nyersanyagköltség és térítési díj megállapítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésből látható, hogy két árajánlat érkezett az étkeztetésre, az egyik a Süllős és Süllős Bt-től, a másik 
a berkenyei Szent Anna fogadóból. Látható a különbség, mely alapján az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását javasolom. Az előterjesztés mellékletében megtalálhattátok a vállalkozási szerződés 
tervezetét is. 
Ami változik az eddigiekhez képest: drágul az óvodai és iskolai, valamint az intézményi dolgozók térítési díja, 
csökken a szociális és vendégétkeztetés térítési díja. Ez azért alakult így, mert a nyersanyag-norma magasabb 
lesz, és a térítési díjakat úgy terveztük, hogy a normát mindenki fizesse meg.  
A tárgyalások során felvetettük, hogy a bánki tapasztalatok alapján a magyarnándori konyháról szeretnénk kérni 
a kiszállítást, és a szerződés-tervezetet – amint látjátok – már eszerint küldték meg, tehát az szerepel a 
szerződésben, hogy a kiszolgáló konyha a magyarnándori konyha lesz. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Ez most úgy értelmezhető, hogy ez Bánkra is vonatkozik majd? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi úgy tárgyaltunk velük, hogy mindkét óvodába kérnénk a magyarnándori konyháról történő szállítást, de ez a 
szerződést csak Tolmácsra vonatkozik. 
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Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Mi addig nem mertünk semmit sem kérni, amíg itt nincs aláírva a szerződés. Ha aláírásra kerül, utána már van 
valami alapja, hogy Bánkra is Magyarnándorból kérjem az ételt. Vagyis hát folyamatosan ezt kérem 
decembertől, de ez eddig nem sikerült. 
 
Hámori Imréné képvielő 
Ha már megtettük ezt a lépést, hogy a konyhánkat megszüntettük, legalább olyan konyháról hozassuk, ahol 
tudjuk, hogy jó minőségű. Zsuzsának ebben van tapasztalata, és jó, hogy ez így alakult. Egy-két szülő már a 
jelenlegi térítési díjat is sokallja, pedig a környékbeli óvodákhoz képest ez még mindig olcsóbb volt. Lehet, hogy 
rosszat tettünk azzal, hogy szinte soha nem emeltünk árat, és az önkormányzat felvállalta a költségeket. Napi 395 
Ft nem olyan sok, hiszen napi háromszori étkezésről van szó. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Mi pedig tudjuk, hogy a gyerekek 80-90% az óvodában eszi meg a napi ételadagját. 116 Ft egy tízórai. Mit lehet 
venni ennyi pénzből? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskolai étel emelkedett jobban, ami 543 Ft lett, mert itt jobban emelkedik a nyersanyagnorma. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Érdeklődtem, és Magyarnándorban, ahol helyben főznek, napi ezer-valahányszáz forint az iskolásoknak az 
étkezés. Endrefalván a legolcsóbb, de ott nem tudják biztosítani azt az adagmennyiséget, amit Bánkon kapunk és 
amit itt is fogtok kapni, mert nem tudják kihozni annyi pénzből. Nem érdemes túl lemenni az árakkal, mert akkor 
a mennyiséget nem fogjuk megkapni. Úgy gondolom, hogy ezek reális árak, és örülök, hogy sikerült, hogy 
Magyarnándorból kapjuk az ételt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt kérte tőlem a Süllős és Süllős Bt. vezetője, ha megszületik a döntés, szóljak nekik telefonon, hogy akkor 
március 16-tól tudjanak szállítani. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Igen, mert ma van szerda, és minden héten szerdán kell leadni a következő heti rendelést. Amíg nincs aláírva a 
szerződés, addig a konyha sem tud biztosat, hogy milyen adagszámot főzzön. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor megküldték a szerződés-tervezetet, akkor átküldtem a Zsuzsának, hogy vesse össze a Bánkival. Kiderült, 
hogy a Bánki szerződésben sok olyan kötelezettség van, ami a miénkben nem szerepel. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Viszont ebben a szerződésben nem volt benne, hogy naponta mikorra, hány órára szállítsák az ételt. Ezt viszont 
be kellett tenni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ezt beleírtuk. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Mindig szállítottak időre, nem volt velük probléma, de jobb, ha benne van. 
 
Hámori Imréné képvielő 
Látom, hogy a tízórai 9.00 órakor fog érkezni, az ebédet pedig 12.00 óráig kell hozniuk. Mi már délben ebédelni 
szoktunk. Ez miatt el kell csúsznunk az ebédet? 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Nem biztos, mert van, amikor már 11.00 órakor itt van az ebéd. 
 
Hámori Imréné képvielő 
Akkor jó. 
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Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
A tízórait se úgy képzeld el, hogy 9.00 óra előtt 5 perccel megáll az autó. Már az is jóval 9 előtt itt lesz. Van, 
mikor már fél 8-kor itt van. Akkor késhet, ha nagy hó van, vagy kap egy defektet. Mi 2004-től vagyunk velük 
szerződésben, de egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor késtek. 
 
Hámori Imréné képvielő 
Látom az előterjesztésben, hogy fenntartják a kiszolgáló konyha változtatási jogát. Ez mit jelent? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nyáron 1 hónapra - felváltva ugyan – de minden főzőkonyha leáll, és akkor egy másik, abban az időszakban 
üzemelő konyhájuk látja el a feladatot. Tehát máshonnan szolgálnak ki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy a Süllős bérelni fogja a diósjenői konyhát is, és akkor akár onnan is kaphatjuk az ételt. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Úgy hallottam, hogy a diósjenői konyhát csak tálaló konyhának használná, nem főzőkonyhaként. 
 
Hámori Imréné képvielő 
Reméljük, hogy megfelelő minőségű lesz az étel! 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Azt mondják, hogy 300 adag felett lehet gazdaságosan főzni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Minél nagyobb a kapacitás, annál nagyobb nyereséget tudnak termelni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szerződésben én is azt jegyeztem meg, hogy a tízórai szállítása 9.00 órára, az ebéd pedig 12.00 óráig történik. 
Beszéltétek arról, hogy mindig itt van időben, de a szerződésben nem lehetne valahogy belefoglalni, hogy 
valamennyi szárazáru legyen itt a konyhán? Gondolok olyanra, hogy legyen itt mondjuk 10 májkrém, vagy 
esetleg két üveg lekvár, amihez a boltból kenyeret vesznek, és megoldható az étkezés, ha esetleg nem jön a 
szállítás. Elhiszem, hogy mindig időben ideér, de ha véletlenül lesz egy olyan baleset, ami miatt nem tud ideérni, 
legyen mit adni a gyerekeknek. 
A létszám lejelentést is feljegyeztem magamnak. Mondjuk ma még megy a gyerek az iskolába, de holnapra lázas 
lesz. Mi lesz az ebédjével? Azt ugye valakinek ki kell fizetni, és most emelkednek a díjak. Azt hallottam, hogy 
szerdai napokon le kell jelenteni a létszámot. És ha a gyerek csütörtökön betegszik le? Lehetőség van arra, hogy 
telefonon lejelentsük a létszámváltozást? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A száraz élelmiszert mi magunk is meg tudjuk oldani. A másik dolog amit felvetettél, mi van, ha a gyerek 
lebetegszik? Az óvónők hétfőn kaptak egy utasítást erre vonatkozóan, pontosan azért, hogy ne kelljen 
feleslegesen fizetni az ebédet. Eddig úgy volt, hogy amikor a gyerek lebetegedett, az aznapi adagot elvihette az 
óvodából. Ez annyiban fog változni, hogy az aznapi ebédet nem az óvodából, hanem a tálalókonyhából viheti el 
a szülő a saját ételhordójába, másnapra pedig le lehet mondani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor ezt túltárgyaltuk! 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Korrekcióra lehetőség van. Mi már készültünk az óvodában erre az átállásra, és már 3-4 hete készítettem egy 
tájékoztatót a szülők részére. Minden szülő megkapta ezt a tájékoztatót, és ebben benne van, hogy hogyan kell 
lejelenteni, és mire van a szülőnek lehetősége. Minden nap 9.00 óráig betelefonálhat az óvodába, iskolába és 
másnapra lemondhatja az ételt. Az aznapit pedig hazaviheti a konyháról, de csak a konyháról. Új HACCP-t is 
kell kidolgoznunk, mert már nem főzőkonyha, hanem tálalókonyha lesz. Ennek a kiegészítéseként már 
készítettünk néhány szabályzatot, és ebben is benne van, hogy milyen felelősséggel kell lejelenteni a 
megrendelést. Sajnos eddig ezzel is gondok voltak, a pedagógusok nem vették elég komolyan a 
létszámlejelentést. Itt helyben még meg lehetett oldani, hogy 1-2 ebédet ide-oda csúsztatott az élelmezésvezető, 
viszont 16-ától ez már nincs. Azért is próbáltuk ezt a rendszert egy hónappal előbb elkezdeni, hogy a szülő is, 
pedagógus is bele zökkenjen ebbe, és tudják, hogy ezt várja el tőlük a konyha.  
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Csehek József képviselő 
Az idősek is fel vannak erre készítve. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Igen. Tehát a módosításra lehetőség van, minden nap 9.00 óráig lehet telefonálni, és le lehet mondani a 
következő napit. Ugyanez vonatkozik arra, amikor vissza jön a gyerek, betelefonálnak előző nap, és másnapra 
már van neki ebéd. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A rendelet-tervezetben néztem még a térítési díjak számítását, hogy a rezsi költségek eltérőek. Van ahol 70%, 
van ahol 47%, van ahol 100%. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A normának a rezsi költséget van ahol 47%-ban állapítja meg, és van ahol 100%-ban. Óvodai ellátottak és 
általános iskolai tanulók: nyersanyagköltség 100 %-a + áfa. 
Felnőtt és középiskolai tanulók ebéd: nyersanyagköltség + a nyersanyagköltség 70 %-ában megállapított 
előállítási és rezsi költség + áfa. 
Intézményi konyhai-, óvodai dolgozók: iskolai tanulók részére megállapított tízórai és uzsonna, valamint a 
felnőtt ebéd nyersanyagköltségének 100 %-a + áfa. 
A szociális étkezés intézményi térítési díja: a felnőtt ebéd nyersanyagköltsége + a nyersanyagköltség 47%-ában 
megállapított előállítási és rezsi költség + áfa.  
 
Torma Andrea körjegyző 
A 47% abból adódik, hogy a normát + 47%-ot fizetünk a Süllős és Süllős Bt. felé, tehát gyakorlatilag ez a 
beszerzési ár. Ebből kiindulva alapvetően háromféle térítési díj szerepel a rendelet-tervezetben. Az egyik az 
óvodások, iskolások és a dolgozók, akik csak a nyersanyagnormát fizetik meg, tehát kevesebbet, mint a 
beszerzési ár. Az ő étkezésükhöz az önkormányzat fizeti meg az úgynevezett előállítási és rezsi költséget, ami a 
nyersanyagköltség 47% -ában került megállapításra.  
A másik csoportot a felnőtt étkezők – tehát a külsősök – alkotják, akik megfizetik a nyersanyagnormát, és 
megfizetik  a nyersanyagnorma 70%-áában megállapított előállítási és rezsi költséget, tehát a külsősök magasabb 
díjat fizetnek, mint amit mi fizetünk a Süllős felé, mondhatni, magunknak „nyereséget” képezünk a díjból, mert 
nekünk csak 47%-os költséget kell a Süllős felé fizetni. Ezzel a plusz összeggel fedezzük pl. a kiszolgáló 
dolgozó bérének e feladatra eső részét, a kiszolgáló konyhánkon felmerülő egyéb költségek (mosogatás, víz, 
tisztítószerek, áram, stb.) erre eső részét. A harmadik árkategória a szociális étkezők, akiknél úgy kerül 
meghatározásra a térítési díj, hogy az a főszabály, hogy nem szedhetünk be többet, mint amennyibe nekünk 
kerül, ezért a szociális étkezők a nyersanyagnormát + a 47%-os rezsi költséget kellene, hogy megfizessék, de a 
szociális étkezéshez állami támogatást kapunk, ami csökkenti a bekerülési értéket, tehát tőlük legfeljebb a 
beszerzési ár és az egy adagra jutó állami támogatás különbözetét lehet beszedni, vagyis amennyibe nekünk 
ténylegesen kerül. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát ez bonyolult dolog. Én azt mondom, hogy elfogadom így a díjakat, mert gyakorlatilag még a vendégebédes 
is jól jár. Az bántotta még a szememet, hogy az intézményi dolgozókat kicsit „büntetjük” mert 454 Ft-ról 620-ra 
emelkedett a térítési díjuk, és ez havi szinten majdnem 4.000 Ft. De végül is ez napi háromszori étkezést jelent. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De a 47%-os rezsi költséget még így is mi fizetjük az étkezésük után. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez a díj sok. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezért mondom, hogy alapjában jónak találtam az összes módosítást, csak ezt az egyet nem. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Mi Bánkon már rég óta nem kapunk háromszori étkezést. Tehát ha én délelőtt vagyok a csoportba, akkor csak a 
tízóraira és az ebédre vagyok jogosult, ha délutánra megyek dolgozni, akkor csak az ebédre és az uzsonnára. 
Szerintem itt is van mód és lehetőség, hogy így döntsön a képviselő-testület, hiszen ez az önkormányzatnak is 
pénzkiadást jelent. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez jó ötlet! 
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Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
És most, hogy ennyire felmentek az árak, azt csináljuk, hogy csak ebédet kérünk és viszünk magunkkal tízórait, 
vagy uzsonnát. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mivel nincs kötelező étkezés, ez a dolgozókon múlik, hogy mit vesznek igénybe. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Igen, igazából nem kötelező az étkeztetés igénybe vétele. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, akkor ezt majd megbeszéljük, és jelezzük Ildikó felé. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A képviselő-testület esetleg azt mondhatja ki, hogy a dolgozóknak csak azt az étkezését finanszírozza, amit a 
csoportban töltenek, tehát vagy a tízórait, vagy az uzsonnát, mint Bánkon.  
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Nálunk már évek óta nem finanszírozza az önkormányzat, csak két étkezést.  
Magdi, beszéljétek meg, hogy hogyan szeretnétek igénybe venni az étkeztetést, mert már holnap le kell adni a 
megrendelést. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, akkor megbeszéljük. 
 
Csehek József képviselő 
A szociális étkezőknél előfordul, hogy nem kérnek minden napra ebédet. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Az itt egy helyi konyhánál nyomon követhető, de egy több száz főre főző konyhánál nem hiszem, hogy 
szerencsés lenne. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az intézményi dolgozóknak szét lehet bontani a térítési díjat? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Persze. De ez ne változzon naponta, hogy ki hogyan kéri, mert akkor azt nem lehet követni és nagyon 
megbonyolítaná a térítési díj beszedését. Egyszer döntsék el, és akkor úgy legyen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, ezt most megbeszéljük és eldöntjük, utána nem fogunk változtatgatni rajta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még egy dolog felmerült tegnap. Nem tudom mikortól szól a munkaideje az Ildinek, mert felmerült, hogy mivel 
mostantól csak a tálalókonyháról vihetik el a szülők a hiányzó gyerekek ételét, és ő már nincs ott 4 órakor. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Napi nyolc órát dolgozik, 7.00-től 15.00 óráig. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a gond, hogy ha a szülő 15.00 óráig dolgozik, nem tudja elvinni az ételt. Nem lehet, hogy 8.00-tól 16.00 
óráig dolgozzon a konyhán? Ezt majd beszéljük meg. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az ebédkihordás árával kapcsolatban kerestek meg. A kihordás 100 Ft. Utána érdeklődtek, és a környékben 
sehol nem kell az ebéd kihordásért fizetni. Megígértem, hogy elmondom ezt az információt a testületi ülésen. 
Döntsük ebben is, hogy át tudjuk-e vállalni vagy sem. Vagy hivatkozhatunk esetleg arra, hogy csökkent a 
szociális étkeztetés díja? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem kötelező igénybe venni az ételkihordást, be lehet az ebédért menni, el lehet hozatni valakivel. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Vannak szociális gondozók is, akik kihordhatják a gondozottaiknak az ebédet. Sajnos a benzin nem olcsó, 
ingyen nem tudjuk vállalni a kiszállítást. 
 
Csehek József képviselő 
Nem nagyon van idejük a gondozóknak, hogy kihordják az ételt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a dolguk, ha ezt kéri a gondozott. Ha ilyen panasz van, hogy nem vállalják el, jelezni kell a kistérség felé. 
 
Csehek József képviselő 
De nekik minden gondozottnál 1 órát kell eltölteni. Hogy viszik ki mindenkinek az ebédet? Lehet, hogy valaki 
csak 15.00 órakor kapná meg. Én meg kihordom mindenkinek 13.00 óráig. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Azt szeretném kérdezni, hogy a vállalkozási szerződésben szerepel a felmondási idő, ami hat hónap. Ez 
mindenhol ilyen hosszú idő? És ha nem megfelelő az étel minősége? Ezt én hosszúnak találom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennyi a felmondási idő. Összehasonlítottuk a bánkiak szerződésével, abban is így van. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Engem még zavar ez a mondat a szerződésben, hogy a „kiszolgáló konyha változtatásának jogát fenntartjuk”. 
Nekem ez nem úgy hangzik, mintha csak a nyári leállásra vonatkozna, hanem ha gondolnak egyet, bármikor 
válthatnak konyhát. És ha rájönnek, hogy ide sokkal egyszerűbb Nőtincsről kihordani? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ott van konkrétan a 11. pontban, hogy Magyarnándorból szállítanak. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Igen, és azután szerepel az, amit én kifogásolok, mert nem azt írják, hogy mondjuk vis maior esetben fordulhat 
ez elő. Mert az rendben lenne, az bárhol előfordulhat. Ezzel az erővel bármikor válthat konyhát. 
 
Csehek József képviselő 
A nőtincsi ebéd is jó volt. Egyik évben a konyhánk leállása alatt onnan hordtam, és meg voltak vele elégedve. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Tudjuk jól, hogy minden háziasszony másként főz. Sehol nem főznek egyformán. A tolmácsiaknak is meg kell 
szokni a magyarnándori ízeket, és nem lesz gond. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a Süllős és Süllős Vendéglátó Bt-vel kössünk vállalkozási szerződést az étel-
beszállítására, és elfogadjuk a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
23/2011. (III.9.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Süllős és Süllős 
Vendéglátó Bt. közétkeztetési szolgáltatási ajánlatát, és a település közétkeztetési 
ellátását (óvodai, iskolai, szociális étkezés, külső étkezők) 2011. március 16-tól a 
Süllős és Süllős Vendéglátó Bt-vel kötött vállalkozási szerződés útján, étel-
beszállításos rendszerben biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2011. március 16. 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A rendeletről is döntenünk kell, amely a nyersanyagnormát és a térítési díjakat szabályozza. Az előbb már 
tárgyaltunk erről is. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a 
rendelet-tervezetben meghatározott nyersanyagköltség és térítési díj megállapítással, és a rendelet-tervezet 
elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének  
6/2011. (III.9.) önkormányzati rendelete 
 
Az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és a képviselő-testület 
ülését lezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


