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Tárgy: Az intézményben alkalmazandó térítési díjakat megállapító 11/1994. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 
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Előkészítő:  Jurics Tamás körjegyző 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe:  
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (… ...) önkormányzati rendelete, az 
intézményben alkalmazandó térítési díjakat megállapító 11/1994. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
A rendelet állapítja meg, a pécselyi Általános Iskolában és az Óvodában alkalmazott térítési díjakat. Az 
étkeztetésért fizetendő élelmezési térítési díj alapja, a mindenkor érvényes élelmezési nyersanyagnorma. 
A forgalmi adó növekedése tette szükségessé a rendelet módosítását. 
Költségvetési hatása: 
A hatályos rendeletben szereplő térítési díj 25%-os ÁFA-t tartalmaz, amely már nem felel meg a hatályos 
jogszabályoknak. Költségvetési hatása nem érzékelhető. 
Környezeti, egészségi következményei: 
Nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Nincs. 
Egyéb hatása: 
Nincs. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A forgalmi adó növekedése tette szükségessé a rendelet módosítását. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 
Negatív költségvetési következmények, törvényességi észrevétel. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: nincs 
- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: nincs 

 
I n d o k o l á s 

 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az intézményben alkalmazandó térítési díjakat 
megállapító 11/1994. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete határozza meg, a pécselyi Általános Iskolában 
és az Óvodában alkalmazott térítési díjakat. Az étkeztetésért fizetendő élelmezési térítési díj alapja, a 

 



mindenkor érvényes élelmezési nyersanyagnorma. A forgalmi adó növekedése tette szükségessé a 
rendelet módosítását. 
 
Fentiek alapján – a szolgáltatóval történt egyezetést követően – a nyersanyagnorma csökkentésével és az 
ÁFA tartalom növelésével érjük el, hogy a fizetendő térítési díj ne változzon. 
 
A fentiek alapján, az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő. 
 
Pécsely, 2012. január 23. 
 
 
 

         Sebők Lajos 
         polgármester 
 



 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (... ...) önkormányzati rendelete 
az intézményben alkalmazandó térítési díjakat megállapító 11/1994. (VIII. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 115.§. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. §. 
Az Önkormányzat működtetésében lévő nevelési – oktatási intézményben fizetendő élelmezésügyi térítési 
díjakról rendelkező 11/1994. (VIII. 29.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú 
melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2.§ 
 
E rendelet 2012. január 30. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. 
 
 
 

Sebők Lajos      Jurics Tamás 
polgármester        körjegyző  

 
E rendelet 2011. január … napján kihirdetésre került. 
 
 
 
         Jurics Tamás 
           körjegyző 

 
1.  számú   m e l l é k l e t  

 
 
                  Az általános iskola és óvoda intézményben 
  2011. január hó 1-napjától alkalmazandó élelmezési térítési díjak 
Ellátást igénybe vevők megnevezése  Nyersanyagnorma          Térítési díj Ft 
Óvodás étkezők 
Tízórai és uzsonna    102,40 Ft+Áfa  130,- Ft 
Ebéd      164,60 Ft+Áfa  209,- Ft 
 
Iskolás étkezők 
Tízórai és uzsonna    113,40 Ft+Áfa  144,- Ft 
Ebéd      222,80 Ft+Áfa  283,- Ft 


