
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

9/2011. (V. 31.) 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. június 1-jén lép hatályba. 
    
 
 

 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2011. május 31-én kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2011. május 31. 
 
 
  
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



                                                                  Melléklet a 9/2011. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Megnevezés ÁFA nélküli, 100%-os

napi összege
Ft

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
Speciális Óvodai Tagintézmény 320
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 
 

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. A legutolsó módosítást a Közgyűlés a 2011. február 18-i 
ülésén fogadta el, a változtatás az érintett intézmények és a külső szolgáltatókkal 
történt egyeztetés alapján került meghatározásra.    
 
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2011. április 27-én kelt értesítésében közölte, hogy 
a rendelet-módosításunkhoz megadott információktól eltérően Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 18/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendeletében a 
Speciális Óvodát érintő óvodai nyersanyagnormát megemelte, így a térítési díjat is az 
emelt összegű norma szerint kell meghatároznunk.  
Jelen módosítás értelmében 2011. június 1-jétől a speciális óvodai napi három 
étkezésért az eddigi 276 Ft + ÁFA helyett 320 Ft + ÁFA összeget kell fizetni.   
Egyebekben a rendeletben foglaltak nem módosulnak. 
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