
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

6/2011. (II.18.) 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 Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) bekezdés e) pont-
jában foglalt feladatkörében eljárva, a 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lően az általa fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési 
díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosít-
ja: 

1. § 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő in-
tézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet  
Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 
 

2. § 
 

E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
    
 
 

 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2011. február 18-án kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
  
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



                                                                  Melléklet a 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Megnevezés ÁFA nélküli, 100%-os

napi összege
Ft

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
Speciális Óvodai Tagintézmény 276
Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény 512
Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény 472

Általános iskola menza (ebéd) 191

Középiskolai menza (ebéd)
Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 292
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk 300
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 312

Középiskolai kollégium
Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 572
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk 588



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 alapvető rendelkezései változtatást nem igényelnek. A 
tervezetben a térítési díjak módosítására teszünk javaslatot, melyben az érintett 
intézmények javaslatát teljes mértékben figyelembe vettük.  
Az intézményi térítési díj alapja a mindenkori nyersanyagnorma.   

 
Részletes indokolás 

 
 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 még tovább csökkenthetik. 
 
A javaslat az érintett intézmények által kezdeményezett mérték szerint, a külső 
szolgáltatókkal történt egyeztetést követően került összeállításra. A díjak ellátási 
formánként, ezen belül a helyi sajátosságokat figyelembe véve intézményenként is 
eltérő összeggel módosulnak. 
Az intézményi javaslatokat elfogadva az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
intézmény, továbbá a Szent László Szakképző Iskola esetében egyik 
tagintézménynél sem történik térítési díjemelés, a fizetendő összeg változatlan 
marad. 
 
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.  
Az ÁFA tényező miatti többletköltséget az eddigi gyakorlatnak megfelelően a térítési 
díj megállapításánál indokolt figyelembe venni. Az ebéd igénybevételének díja a 
Dombóvár Város Önkormányzata által megállapított és érvényben lévő 153 Ft 
összegű nyersanyagnorma, továbbá az ÁFA miatti többletköltség alapján 191 Ft-ra 
csökken.  
 
A középiskolai menza térítési díja a szekszárdi székhelyű Szent László Szakképző 
Iskola és Kollégium és tagintézményei esetében nem változik. A gyönki Tolnai Lajos 
Gimnáziumban az ebéd térítési díja 300 Ft + ÁFA összegre (2,7%-os emelkedés), a 
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tolnai Sztárai Mihály Gimnáziumban 312 Ft + ÁFA összegre változik (6,8%-os 
emelkedés). 
 
A középiskolai kollégiumi ellátás díja a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 
esetén változatlan marad. A Tolnai Lajos Gimnáziumnál ezen ellátásért az előző évi 
572 Ft + ÁFA összeggel szemben 588 Ft + ÁFA ellenértéket kell fizetni, az emelés 
2,8%. 
  
Jelen szabályozás 2010. április 1-jével történő hatályba lépését a térítési díj 
beszedésénél alkalmazott gyakorlat indokolja. 
 
    
 



6/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet indokolásának melléklete

Sor- Megnevezés
szám

2010. év 2011. év
ápr.1-jétől ápr. 1-jétől

1. Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény

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

Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény 640 640

Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény 590 590

2. Általános Iskolai menza (ebéd) 230 191

3. Középiskolai menza (ebéd)
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 365 390
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk 365 375
Szent L. Szakk. Isk. és Koll., Szekszárd 365 365

4. Középiskolai kollégium
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk 715 735
Szent L. Szakk. Isk. és Koll., Szekszárd 715 715

Intézményi térítési díj bruttó, 
100%-os napi összege

         A térítési díj változása (Ft-ban)
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