
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 25-én /pénteken/ 

17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  

 

Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 

 Fülöp Lászlóné, alpolgármester, 

 Bartókné Lukács Irén, Benei Kálmán, 

 Berényi Ildikó, Hasznosi Árpád,  

 Kocsis Attila, Paksi Tamás,  

 Pesti Jánosné képviselők 

  

Távolmaradását Király Sándor, képviselők 

bejelentette:  

 

Meghívottak: Dr. Jakab Csaba, jegyző, 

Pesti Jánosné, köztisztviselő, jegyzőkönyvvezető 

 

 

I. NAPIREND ELŐTT: 

 
Benei Bertalan polgármester: 

 

Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, és a meghívottakat.  

 

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-

testületből 9 fő jelen van. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy önkormányzati rendelet-módosítást tárgyalják meg.  

 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 

 

Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –8 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja meg: 

 

N A P I R E N D :  

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyag- Benei Bertalan 

normáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló  polgármester 

3/1996. (I.31.) számú rendelet módosításáról. 

 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
  

1.) Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és 

munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú rendelet módosításáról. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosításra ismételt törvényi változás miatt 

van szükség. Utoljára a februári képviselő-testület ülésén módosították ezt a rendeletet az ÁFA-

törvény változása miatt. Most a március 1-től módosult rendeletet május 1-től ÁFa-változása 

miatt kell ismét módosítani. 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság előzetesen megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-

testületnek is elfogadásra az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, 

térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú rendelet módosításáról 

szóló tervezetet. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 17/2008. (IV.25.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyag-

normáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú rendelet 

módosításáról szóló tervezet elfogadását, és rendeletté emelését. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – önkormányzati intézmények élelmezési 

nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú 

rendelet módosításáról szóló tervezetre vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

11/2008. (IV.25.) SZ. 

RENDELETE 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI 

NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI 

ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 3/1996. (I.31.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 (melléklet szerint) 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 17.50 

órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 
Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 

  jegyző  polgármester 

 

 
 


