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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. (II. 15.) 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 gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) bekezdés e) pontjában ka-
pott 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 alábbi-
ak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés az egyes intézménytípusokra vonatkozó intézményi térítési díjak napi
100%-os összegét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

2. §

A Rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.

3. §

E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina
a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

A rendelet 2008. február …. -án kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február ….

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző



Melléklet a .../2008. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Megnevezés 100%-os napi összege

Ft

Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 302

Középiskolai, általános isk. menza (ebéd) 300

Középiskolai diákotthon 600

Berkes J. Ált. Isk. Kf. Speciális Szakiskola 516

Göllesz Viktor Ált. Isk. Speciális Szakiskola 576



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 egyes 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. Ez évben az ÁFA törvény változása miatt a térítési díj nem lehet ÁFA
köteles, ennek figyelembe vételével került az összeg meghatározásra.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagnormák emelésére az érintett
intézmények adatszolgáltatására figyelemmel tettünk javaslatot.
A kimutatott emelés mértéke jelentős az előző évhez képest, melyből 20%-os emelés
az ÁFA tartalom beépítésének hatásaként jelentkezik. Ezt a lépést az indokolja, hogy
a gyermekétkeztetés mentes az ÁFA alól, így az intézmények a beérkező
nyersanyagszámlákból az ÁFA összegét nem tudják visszaigényelni, illetve a térítési
díjra sem tudják felszámolni. Ellenkező esetben e tételből származó költséget az
intézményeknek kellene finanszírozni. Az előzőekben részletezett változáson felül a
térítési díjak 3,61% és 11,11 % között emelkednek a rendelettervezet elfogadása
esetén.

A térítési díjak emelését 2008. március 1-jétől javasoljuk végrehajtani.

A tervezet elfogadása esetén az ebéd díja 300 Ft-ra módosul, míg a középiskolai
diákotthonban a napi háromszori étkezésért 600 Ft-ot kell március 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 516 Ft, illetve 576 Ft ellenértékért lehet
igénybe venni az ellátottaknak.
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