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ELŐTERJESZTÉS PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  A

 TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2011. (V.4) RENDELETE 

MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

A testületi ülés napja: 2017. május 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V.4.) számú rendelete 1/A számú
melléklete a gyermekétkeztetés térítési díjait  határozza meg.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f)
bekezdése szerint ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi
térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A törvény 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A törvény 151. § (4) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés térítési díját az intézményvezető a (3)
bekezdés  szerinti  napi  összeg  általános  forgalmi  adóval  növelt  összegének  és  az  igénybe  vett
étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembe vételével állapítja meg. 

Maár József az Imi-Coop Kft. Ügyvezetője a mellékelt kérelemmel fordult  önkormányzatunkhoz,
melyben a  bölcsődei,  óvodai,  iskolai  és  szociális  étkeztetés  árainak emelésére  tesz  javaslatot  a
képviselő-testületnek, mivel e díjakat már több éve nem emelte, de beszállítói folyamatos áremelése
okából kénytelen áremelési javaslatot tenni. 

A szociális étkeztetés azonos összegű térítési díját,  a 2017. április 3-án módosított,  a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
9/2014. (III.26.) rendelet már tartalmazza, ezért e rendeletnek nem lehet tárgya.

Kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatot és a rendelettervezetet vitassa meg  s  hozza
meg döntését !

Pannonhalma, 2017. május  18.

                                                               Tisztelettel: dr. Szabó György 
                                                                                          aljegyző 



T E R V E Z E T

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete........../2017. (V.....) rendelete a térítési
díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V.4.) rendelet módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott  hatáskörében  eljárva,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/a pontjában biztosított jogkörénél fogva, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2f) és 162. § (5)
bekezdésének  felhatalmazása  alapján  a  térítési  díjak  megállapításáról  szóló  12/2011.  (V.  4.)
rendeletét  ( a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A rendelet a közszolgált                           A  R. a  gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 1/A számú  melléklete helyébe az alábbi
melléklet lép:    
                                        
Bölcsődei étkezés              307 Ft + ÁFA

Óvodai étkezés                   291 Ft + ÁFA

Iskolai napközis étkezés   303 Ft + ÁFA

Iskolai menza étkezés        260 Ft + ÁFA
      

2. §

 
E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2017. május 30.

                       Bagó Ferenc                                   Kovács Szabolcs
                               polgármester                                         jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 31.       

                                                                                     Kovács Szabolcs
                                             jegyző


