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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. július 26. napi ülésének 5.4. napirendi pontjához

5.4./ Térítési díjak megállapításáról szóló rendeletek módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V.4.) számú rendelete 1/A számú 
melléklete  szerint  a  gyermekétkeztetés,  2.  számú melléklete  pedig  a  szociális  étkeztetés  térítési 
díjait határozza meg oly módon, hogy a díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

A Győr-Moson-Sopron Megyei  Kormányhivatal  e kérdésben úgy foglalt  állást,  hogy egyrészt  a 
rendeletben  nem  az  általános  forgalmi  adóval  növelt  díjat,  hanem  a  nettó  összeget  szükséges 
feltüntetni,  másrészt mivel a  rendelet  2.  számú mellékletében meghatározott  szociális  étkeztetés 
térítési és kiszállítási díjára vonatkozó tételek a szociális alapellátások igénybevételének általános 
szabályairól szóló 11/2011.( V.4.) rendelet 1. § (4) bekezdésében is szerepelnek, ezek rendeletben 
szerepeltetése nem szükséges, ezért hatályon kívül kell helyezni.

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

Pannonhalma, 2012 július 23.

                                                               Tisztelettel: dr. Szabó György sk.
                                                                                             aljegyző 



Tervezet
Pannonhalma Város Önkormányzata
…/2012.(...) önkormányzati rendelete 

a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésének,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény 162.  §  (5)  bekezdésének  felhatalmazása  alapján  a 
térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V. 4.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 
R.) a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 1/A számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 
                                        
Bölcsődei étkezés               292 Ft és Áfa
Óvodai étkezés                   276 Ft és Áfa
Iskolai napközis étk.          288 Ft és Áfa
Iskolai menza étkezés        248 Ft és Áfa
      
2.  §  A R. a  szociális  étkeztetés  és  kiszállítás  díjairól  szóló  2.  számú melléklete  hatályon kívül 
helyezésre kerül.
3. § E rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. július 26.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
                       polgármester                                                jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012.... 

                                                                               Kovács Szabolcs
                                                                            jegyző


