
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

15/2009. (VI. 26.) 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.  § 
 

E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2009. június 26-án kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2009. június 26. 
 
  
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



Melléklet a ...../2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Megnevezés ÁFA nélküli, 100%-os

napi összege
Ft

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
Speciális Óvodai Tagintézmény 258
Göllesz Viktor Ált. Isk. Tagintézmény 500
Berkes J. Ált. Iskolai Tagintézmény 450

Általános iskola menza (ebéd) 230

Középiskolai menza (ebéd) 270

Középiskolai diákotthon 530



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, szintén rendeletben megállapított, 
alkalmazandó nyersanyagnorma, amit a testület évente felülvizsgál és a megelőző 
időszak és a tárgyév árváltozásait alapul véve szükség szerint korrigál.  
E kötelezettségnek a februári rendeletmódosítás keretében már eleget tettünk. 
 
Jelen módosítást kizárólag az ÁFA mértékének változása teszi szükségessé. 
 

 
Részletes indokolás 

1-2. §-okhoz 
 

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló 2009. évi XXXV. törvény módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvényt, melynek értelmében 2009. július 1-jétől az adó mértéke 
változik. A módosítás érinti a gyermekétkeztetés térítési díjait is, az eddigi 20%-os 
mértékű ÁFA helyett e tevékenységet 25%-os mértékű ÁFA fizetési kötelezettség 
terheli.  
 
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-s számlát 
kibocsátani, így ezeknél a költségvetési szerveknél a térítési díjat nettó összegben 
indokolt meghatározni.  
Ezekben az esetekben a 100%-os mértékű térítési díjat 25%-os ÁFA fizetési 
kötelezettség terheli. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Göllesz 
Viktor Általános Iskolai Tagintézményében például a teljes napi ellátás ellenértéke 
500 Ft + 25% ÁFA mértékű, 625 Ft lesz kedvezmények nélkül az eddigi 600 Ft 
helyett.  
 
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 
indokolt figyelembe venni. Az ebéd igénybevételéért a szabályozás szerint teljes áron 
230 Ft-ot kell fizetni 2009. július 1-jétől a korábbi 220 Ft-tal szemben.  
 



 2

Az ÁFA változás hatását az indokolás melléklete tartalmazza. 
  
A Rendelettervezet melléklete a gyermekétkeztetésért fizetendő, ÁFA nélküli, egy 
napra jutó térítési díjakat rögzíti, a mértékét a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített normatív kedvezmények 
csökkentik. 
 
Jelen szabályozás 2009. július 1-jével történő hatályba lépését az ÁFA változás 
hatályba lépésének időpontja indokolja.      
 



...../2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet indokolásának melléklete

         A térítési díj változása (Ft-ban)

Sor- Megnevezés Intézményi térítési díj bruttó, 
szám 100%-os napi összege

2009.év 2009.év
jún.30-ig júl.1-től

1. Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény

Speciális Óvodai Tagintézmény (tízórai, ebéd, 310 323
uzsonna)

Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény 600 625

Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény 540 563

Általános Iskolai menza (ebéd) 220 230

2. Középiskolai menza (ebéd) 324 338

3. Középiskolai diákotthon 636 663
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