
 Minősített többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 4. számú 
napirendi pontja 
 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott 
gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 
12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi, a Gazdasági és Mezőgazdasági, a 
Művelődési és Kisebbségi, az Ifjúsági és Sport, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
…../2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben 
fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(TERVEZET) 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. 
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 
általa fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról 
szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A Közgyűlés az intézményi étkezési térítési díjak ÁFA nélküli, napi 100%-os 
összegét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”  
 

2. § 
 

A Rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 
 

3. § 
 

E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
A rendelet 2008. április …. -án kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2008. április …. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



Melléklet a .../2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Megnevezés ÁFA nélküli,

100%-os napi összege
Ft

        Középiskolai, általános isk. menza (ebéd) 250

        Középiskolai diákotthon 500

        Berkes J. Ált. Isk. Kf. Speciális Szakiskola 430

        Göllesz Viktor Ált. Isk. Speciális Szakiskola 480

       Speciális Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 310

       Sztárai Mihály Gimnázium (ebéd) 300

       Móra F. Általános Iskola (ebéd) 220



INDOKOLÁS 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben 
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

módosításához 
 

Általános indokolás 
 

A gyermekintézményekben fizetendő intézményi térítési díjakat a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) 
bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenntartó önkormányzat 
rendeletben szabályozza. Önkormányzatunk e tárgykörben hatályos rendeletét a 
2008. évi februári ülésén módosította. A módosítás a nyersanyagnormák emelésével, 
valamint az ÁFA törvény 2008. évtől hatályos előírásaival függött össze. 
A jelenlegi módosítást alapvetően az ÁFA törvény 2008. május 1-jétől alkalmazandó 
ismételt változtatása teszi szükségessé, mely szerint a gyermekétkeztetéssel 
összefüggő tevékenységet újra ÁFA köteles tevékenységgé sorolta a jogszabály.  
Emellett két intézmény esetében a térítési díj pontosítására is sor kerül. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A rendelet szövegében pontosításra került az ÁFA törvény változásával összefüggő 
módosulás, mely szerint a térítési díj ÁFA köteles. 
 

2. §-hoz 
 
A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagnormák emelésére az érintett 
intézmények adatszolgáltatására figyelemmel tettünk javaslatot a februári 
rendeletmódosítás keretében. Az ÁFA törvény akkori előírásai miatt a térítési díjba 
szükségszerű volt az ÁFA tartalmat beépíteni, mert az ÁFA felszámítására nem volt 
lehetőség az ÁFA alany költségvetési szervek tekintetében sem.  
Az ÁFA törvény jelenlegi változása ismételten ÁFA köteles tevékenységnek minősíti 
a gyermekétkeztetést is, ezért a térítési díj összegét is e szabályozással 
összhangban indokolt változtatni. Ennek megfelelően a rendelettervezet 
mellékletében a térítési díjak ÁFA nélküli, napi 100%-os összegét szerepeltettük.      
A jelenlegi módosítással a februárban elfogadott bruttó térítési díj összegek – a 
Speciális Óvoda kivételével – nem változnak, csak technikai jellegű módosítás lép 
életbe.  
A Speciális Óvoda térítési díja az előzőleg elfogadott 302 Ft-ról 310 Ft-ra emelkedik, 
mert Szekszárd Megyei Jogú Város – melynek Kft.-jétől vásárolja az élelmezést az 
intézményünk - az óvoda normáját a rendelettervezetünk elfogadásának 
időpontjában megadott 252 Ft helyett 258 Ft-ban határozta meg véglegesen. Az 
érintett intézményünk nem ÁFA alany, ezért a térítési díjban továbbra is indokolt az 
át nem hárítható 20%-os költségelemet beépíteni, melynek figyelembe vételével – a 
nyersanyagnorma módosulásából adódóan - a bruttó térítési díj 302 Ft-ról 310 Ft-ra 
emelkedik. A Rendelettervezet mellékletében külön kiemelésre került a másik két 
nem ÁFA alany költségvetési szervünknél – a Móra Ferenc általános Iskolában, 
valamint a Sztárai Mihály Gimnáziumban - fizetendő térítési díj, melynek összegébe 
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az át nem hárítható 20%-os költségelemet továbbra is indokolt beépíteni. Így az 
élelmezést külső szolgáltatásként igénybe vevő Móra Ferenc Általános Iskolában az 
egyedileg alkalmazandó 184 Ft nyersanyagnormán felüli át nem hárítható költséggel 
együtt az ebédért 220 Ft-ot kell fizetni, a Sztárai Mihály Gimnáziumban a 250 Ft 
nyersanyagnormához kötődő költségelem a menza ellenértékét 300 Ft-ra határolja 
be.  
A módosítást 2008. május 1-jétől javasoljuk végrehajtani. 
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