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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 Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 
 
 

2.  § 
 

E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
A rendelet 2009. február …. -án kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2009. február …. 
 
  
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



Intézményi térítési díj
Megnevezés 100%-os napi összege

Ft

Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 310

Általános iskola menza (ebéd) 220

Középiskolai menza (ebéd) 324

Középiskolai diákotthon 636

540

600

Melléklet a .../2009. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Berkes J. Ált. Isk. Kf. Speciális Szakiskola

Göllesz Viktor Ált. Isk. Speciális Szakiskola



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 rendelettel 
rendelkezik, amelynek rendelkezései változtatást nem igényelnek. 
Mint ismert, az intézményi térítési díj alapja a mindenkori, szintén rendeletben 
megállapított, alkalmazandó nyersanyagnorma, amit a testület évente felülvizsgál és 
a megelőző időszak és a tárgyév árváltozásait alapul véve szükség szerint korrigál.  
A nyersanyagnorma változásának következménye az intézményi térítési díjak 
változása, melyre jelen rendelettervezet tartalmaz javaslatot. A bruttó, 100 %-os 
térítési díjak az ÁFA összegét tartalmazzák. 
 

Részletes indokolás 
1-2. §-okhoz 

 
A gyermekétkeztetésben az étkezési térítési díj alapját képező nyersanyagnormák 
emelésére az érintett intézmények adatszolgáltatására figyelemmel tettünk 
javaslatot. Az emelés mértéke az előző évhez képest átlagban 4,28%-os változást 
jelent. A térítési díjak 0% és 8% között emelkednek a rendelettervezet elfogadása 
esetén. A térítési díjak emelését 2009. április 1-jétől javasoljuk végrehajtani, annak 
érdekében, hogy a tárgyhónapot érintően a változtatás alkalmazása határidőben 
megtörténhessen. 
A tervezet elfogadása esetén az általános iskolai ebéd díja 2009. évben változatlanul 
bruttó 220 Ft lesz. Ez a díjtétel egyedül a Móra Ferenc Általános Iskola ellátottjait 
érinti. Az intézmény külső szolgáltatótól veszi igénybe az étkeztetést, a szolgáltatóval 
történt egyeztetés szerint nem módosul az alkalmazott nyersanyagnorma, így a 
térítési díj sem változik. A gyógypedagógiai óvodai térítési díj sem kerül 
változtatásra. Az érintett intézmény a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.-től veszi 
igénybe az étkeztetést. A szolgáltatóval történt egyeztetés szerint nincs szükség a 
nyersanyagnorma emelésére, így a 2008. évihez képest változatlan térítési díjjal 
lehet számolni. A középiskolai ebéd igénybevételét intézményeink részben saját 
konyha fenntartásával, részben külső szolgáltatóval kötött szerződéssel biztosítják. A 
nyersanyagnorma emelésre vonatkozó javaslataikban 318 Ft és 336 Ft közötti 
térítési díjat jelöltek meg. Jelen rendeletben foglalt emelés a javaslathoz képest egy 
átlagos mértékű, 324 Ft összegű térítési díjat jelent, ami 8%-os változtatást 
eredményez. A középiskolai diákotthonban a napi étkezésekért 636 Ft-ot kell április 
1-jétől fizetni. 
A rendelet melléklete a zombai Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola és Kollégium, illetve az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium esetében egyedi norma megállapítását 
tartalmazza, ahol a napi háromszori étkezést 540 Ft, illetve 600 Ft ellenértékért lehet 
igénybe venni az ellátottaknak.  



../2008. (II. 13.) önkormányzati rendelet indokolásának melléklete

         A térítési díj javasolt változása (Ft-ban)

Sor- Megnevezés Bruttó térítési Változás
szám díj mértéke

2008.év 2009.év %

1. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 310 310  -       

2. Általános Iskola menza (ebéd) 220 220  -       

3. Középiskolai menza (ebéd) 300 324  8,00     

4. Középiskolai diákotthon 600 636  6,00     

5. Berkes János Gyógypedagógiai Int. 516 540  4,65     

6. 576 600  4,17     Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Int.
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