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A   Tolna   Megyei   Önkormányzat   Közgyűlésének  2008.   április  25-i  ülése 
5. számú napirendi pontja 
 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. 
(II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról_ 
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Jogi és 
Ügyrendi, a Pénzügyi, a valamint a Művelődési és Kisebbségi Bizottság. 
 

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

a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó 
 munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(TERVEZET) 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 5/2003. (II. 
21.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §. 
 

(1) A  Rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
(2) E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. 
  
 
 
  
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
A rendelet 2008. …………-én kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2008. ………………… 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
 
 
   



Melléklet a …../2008. (IV. 25.) önk. rendelethez 
 
 

1. számú melléklet 
 
 
 

M E G N E V E Z É S Élelmezési norma összege 
                                                                                                             (Ft) 
 
  
 
1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

rehabilitációs intézmény, időskorúak otthona       500 
2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)  258 
3. Középiskolai, ált. iskolai menza (ebéd)  250 
4. Középiskolai diákotthon  500 
5. Gyermekotthoni ellátás  480 
6. Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény  430 
7. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény  480 
8. Móra Ferenc Általános Iskola                                                                           183 
                                                                                 



I N D O K O L Á S 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. februári ülésén módosította az 
előző évi nyersanyagnormákat, mely változtatás szükségszerűségét a bekövetkezett 
árváltozások, valamint az ÁFA törvény év elején hatályba lépett előírásai indokoltak.  
 
A jogszabály a gyermekétkeztetési tevékenységet mentessé tette az ÁFA alól, így az 
ÁFA tartalmat költségtényezőként kénytelenek voltunk figyelembe venni a 
nyersanyagnorma összegénél e tevékenység esetén. Külön szabályozás volt 
szükséges a gyermekétkeztetésnél, illetve az egyéb étkeztetés tekintetében. 
  
Tekintettel arra, hogy 2008. május 1-jétől az ÁFA törvény újabb módosítását kell 
alkalmazni, a rendeletünket ismételten az új jogszabályhoz szükséges igazítani. Az 
életbe lépő új szabályozás ismét ÁFA körbe utalta a gyermekétkeztetési 
tevékenységet, ha az e körben nyújtott szolgáltatásért külön ellenértéket állapítanak 
meg. Az előzőekből következően nem szükséges az étkeztetési tevékenység 
kettébontott szabályozását alkalmazni.  

  
Az ÁFA törvény módosításából adódóan a rendelettervezet melléklete a 
nyersanyagnormák ÁFA nélkül megállapított összegeit tartalmazza, törlésre kerültek 
a gyermekélelmezés esetén korábban feltüntetett összegek.  
 
E változtatáson túl a Speciális Óvoda nyersanyagnormája pontosításra került. Az 
érintett intézmény a Diákétkeztetési Kft.-től veszi igénybe e szolgáltatást. A februári 
rendeletmódosítás időpontjában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata még 
nem fogadta el az ezzel kapcsolatos rendeletét, csak előzetes információk álltak 
rendelkezésre. A tervezetthez képest magasabb összegben szabályozták az óvodai 
nyersanyagnormát, így a Speciális Óvoda vonatkozásában 252 Ft helyett 258 Ft az 
alkalmazott nyersanyagnorma.  
A melléklet külön tartalmazza az étkeztetést külső szolgáltatásként igénybe vevő 
Móra Ferenc Általános Iskola esetén az egyedileg alkalmazott „általános iskolai 
ebéd” nyersanyagnormát, melynek összege 183 Ft. 
 
A változás hatályba lépését az ÁFA törvény módosításával összhangban, 2008. 
május 1-jei időponttal indokolt megtenni. 
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