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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2012. (I. 20.)  
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Marcali Város Képviselőtestületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 

 
1.§ 

 
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 

2.§ 
 

E rendelet 2012. február 1-én lép hatályba, és 2012. február 2-án hatályát veszti. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Melléklet a 2/2012. (I. 20.) számú rendelethez 

 
„1. számú melléklet a 32/2000. (XII.15.) sz. rendelethez 

 
A gyermekélelmezési és fekvőbeteg ellátási intézmények térítési díjai 2012. évre 

 
Gyermekek, ifjak napi háromszori étkezése, 

ellátott gyermek, tanuló 2012. évre 
 
 

INTÉZMÉNY       
ebédet 

igénybevevő 
felnőtt 

 REGGELI 
(FT) 

TÍZÓRAI 
(FT) 

EBÉD 
(FT) 

UZSONNA 
(FT) 

VACSORA 
(FT) 

NAPI 
ÖSSZES  

BÖLCSŐDE  73 158 73  304 484 

ÓVODA  65 186 65  316 484 

GYÉK 2000. 
ÁLT ISK. TAN.  78 228 78  386 517 

BERZSENYI D. 
GIMN. 153  228  194 575 484 

SZÉCHENYI ZS. 
SZAKISK. 188  254  213 655 484 

 
 

VÁROSI KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET 

I. ELLÁTOTTAK 440,-Ft / élelmezési nap 

II. CSECSEMŐ 314,-Ft/ élelmezési nap 

III. ALKALMAZOTTAK 456,-Ft/ élelmezési nap* 

 *ebből ebéd 210,-Ft/ élelmezési nap 

 
Az árak az Áfát nem tartalmazzák. 
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Marcali Város Önkormányzatának 

Jegyzője     
 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     

 
Ügyiratszám: 671/7/2012.  
Ügyintéző: Bereczk Balázs 
Tel.: 85/501-082 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
az intézményi térítési díjakról szóló 

 32/2000. (XII. 15.) számú rendeletének módosításáról szóló 
2/2012. (I. 20.) számú rendeletének 

 
 

I N D O K O L Á S A  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az intézményi étkezési térítési díjakról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény rendelkezik. Marcali város közintézményeiben ezt az intézmény térítési díjakról szóló 32/200 
(XIII.15.) önkormányzati rendelet szabályozza, melynek 1. melléklete tartalmazza az egyes intézmények étkezési 
térítési díjait. 

Az intézményi étkezési térítési díjak kialakításához valamennyi étkeztetést folytató intézmény elküldte 
javaslatát, melyet az indoklás melléklete tartalmaz. Az intézmények – Marcali Város Önkormányzat Kórház- 
Rendelőintézetének kivételével –, illetve a GYÉK 2000 Kft. által készített térítési díj javaslatok Áfa-val növelt 
ellenértéke meghaladja Magyarország Kormánya által a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvényhez készített általános indoklásában megfogalmazott 4,2%-os árszínvonal emelkedést.   

A Képviselőtestület elé benyújtott rendeletmódosítás esetén az általános forgalmi adóval növelt térítési díj 
emelkedés nem haladja meg a 2012. évre tervezett általános infláció mértékét. Jelen módosítás két változatban 
készült (1. melléklet A és B változat), mely az általános iskolák gyermekétkeztetése esetén tartalmaz 
különbséget. Az „A” változat esetében a tanulók tízórai, illetve uzsonna ellátását a továbbiakban Marcali Város 
Önkormányzata nem biztosítja, ezért térítési díj megállapítására nem kerül sor. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 148.§ (2) bekezdése alapján 2012. 
január 1-től a fenntartó a bölcsődei ellátások tekintetében a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is 
megállapíthat térítési díjat. A térítési díj ily módon történő megemelése a szülők esetében jelentős 
költségnövekedést okoz, míg a várható gyermeklétszám csökkenés az intézmény normatív bevételeinek 
csökkenésével jár, így bevezetése továbbra sem indokolt. 

A korábban kialakított egységes állásfoglalás alapján az ebédet igénybe vevő felnőttek esetében az 
intézményekben egységesen kerül megállapításra a térítési díj, ezért a 4,2%-os inflációt figyelembe véve a nettó 
484,- forintos térítési díj kerül megállapításra.  

(A rendelet 1. mellékletében a díjak mértéke nettó összegben került feltüntetésre.) 
 
Marcali, 2012. január 6.  
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 


