
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

4/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben 

fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
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. § 
 

(1) E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 

fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés 
megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet, valamint annak 
módosításáról szóló, a Tolna Megyei Önkormányzat 14/2003. (X. 28) 
önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 5/2004. (II. 24.) 
önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 7/2005. (II. 21.) 
önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 4/2006. (II. 21.) 
önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 4/2007. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 6/2008. (II. 15.) 
önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 12/2008. (IV. 25.) 
önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 6/2009. (II. 13.) 
önkormányzati rendelete hatályát veszti.     
 

 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2010. február 15-én kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2010. február 15. 
                                                                                 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



Melléklet a ../2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Megnevezés ÁFA nélküli, 100%-os

napi összege
Ft

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
Speciális Óvodai Tagintézmény 276
Göllesz Viktor Ált. Isk. Tagintézmény 512
Berkes J. Ált. Iskolai Tagintézmény 472

Általános iskola menza (ebéd) 230

Középiskolai menza (ebéd) 292

Középiskolai diákotthon 572



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. 
Az intézményi térítési díj alapja a mindenkori nyersanyagnorma, amit a testület 
szintén rendeletben határozott meg, évente felülvizsgált és a megelőző időszak és a 
tárgyév árváltozásait alapul véve szükség szerint korrigált. A költségvetési szervek 
gazdálkodásában 2010. január 1-jétől életbe lépett új gazdálkodási jogosítványok 
már nem indokolják e szabályozás fenntartását.   
 

 
Részletes indokolás 

1. §-hoz 
 

 A Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő, gyermekétkeztetést folytató 
intézmények - a dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola kivételével - mind ÁFA 
alanyok, ezért e tevékenységgel összefüggően jogosultak ÁFA felszámítására. A 
rendelettervezet melléklete a gyermekétkeztetésért fizetendő, ÁFA nélküli, egy napra 
jutó, 100%-os összegű térítési díjakat rögzíti, melynek mértékét a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített 
normatív kedvezmények csökkenthetik. 
 
A javaslat az érintett intézmények által kezdeményezett mérték alapján, a külső 
szolgáltatókkal történt egyeztetést követően került összeállításra, a díjak ellátási 
formánként eltérő összeggel módosulnak. 
 
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény Speciális Óvodai 
Tagintézménynél az egész napos ellátásért (tízórai, ebéd, uzsonna) 276 Ft+ ÁFA 
összeget, 345 Ft-ot kell téríteni, ami 6,8%-os emelést jelent az előző évihez képest. 
A Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézményben a teljes napi ellátás ellenértéke 
512 Ft + 25% ÁFA összegű, 640 Ft lesz kedvezmények nélkül az eddigi 625 Ft 
helyett, a változás 2,4%-os mértékű. A Berkes János Általános Iskolai 
Tagintézményben 4,8%-os módosítást kezdeményezett az intézmény, a javaslat 
elfogadása esetén 472 Ft+ ÁFA összeget, - 590 Ft-ot – kell téríteni az egész napos 
étkezés esetén. 
 
Az általános iskolai ebéddel történő ellátás kizárólag a Móra Ferenc Általános Iskolát 
érinti, mely intézményünk külső szolgáltatón keresztül látja el ezt a tevékenységet. 
Az intézmény nem ÁFA alany, ezért a térítési díjban sem tud ÁFA-t érvényesíteni, így 
ez esetben az ÁFA tényező miatti többletköltséget a térítési díj megállapításánál 
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indokolt figyelembe venni. Az ebéd igénybevételének díja a szolgáltatóval történt 
egyeztetésnek megfelelően nem változik, így továbbra is - teljes áron - 230 Ft-ot kell 
fizetni érte.  
 
A középiskolai menza esetén 8%-os, a középiskolai diákotthoni igénybevétel esetén 
7,8%-os emelést tartalmaz a javaslat. A térítési díj ennek megfelelően 292 FT+ ÁFA, 
illetve 572 Ft+ ÁFA összegre változik. 
 
A térítési díj változása átlagosan 5,2%-os mértékű. 
 

2. §-hoz 
 

Jelen szabályozás 2010. április 1-jével történő hatályba lépését a térítési díj 
beszedésénél alkalmazott gyakorlat indokolja. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi 
étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendeletben 
foglalt szabályozást, illetve annak módosításait indokolt hatályon kívül helyezni, a 
2010. január 1-jétől életbe lépett - a korábbinál szélesebb körű, nagyobb önállóságot 
és egyben felelősséget megteremtő jogszabályi háttér – a 2008. évi CV. törvény 
előírásai miatt. A módosulás a személyi juttatások területén is nagyobb döntési 
lehetőséget biztosít a költségvetési intézmény vezetőjének, így a munkáltatói 
hozzájárulás mértékének szabályozására nincs irányító szervi szinten szükség.      
 



../2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet indokolásának melléklete

Sor- Megnevezés
szám

2009.év 2010.év
júl.1-től ápr.1-től

1. Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény

Speciális Óvodai Tagintézmény (tízórai, ebéd, 323 345
uzsonna)

Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény 625 640

Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény 563 590

Általános Iskolai menza (ebéd) 230 230

2. Középiskolai menza (ebéd) 338 365

3. Középiskolai diákotthon 663 715

         A térítési díj változása (Ft-ban)

Intézményi térítési díj bruttó, 
100%-os napi összege
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