Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011. (I. 21.) számú
RENDELETE
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) számú
rendeletének módosításáról
Marcali Város Képviselőtestületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:
1.§
A Rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2011. február 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet a Marcali Városi Önkormányzat Kórház-rendelőintézete tekintetében 2011. március 1-én lép
hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.
15.) számú rendelet módosításáról szóló 1/2010. (I. 22.) számú rendelet.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Melléklet a 3/2011. (I. 21.) sz. rendelethez
„1. sz. melléklet a 32/2000. (XII. 15.) sz. rendelethez
A gyermekélelmezési és fekvőbeteg ellátási intézmények térítési díjai 2011. évre
Gyermekek, ifjak napi háromszori étkezése,
ellátott gyermek, tanuló 2011. évre
ebédet
igénybevevő
felnőtt

INTÉZMÉNY
TÍZÓRAI
(FT)

EBÉD (FT)

UZSONNA
(FT)

BÖLCSŐDE

72

155

72

299

472

ÓVODA

64

182

64

310

472

76,8

153,6

504

222,4

504

REGGELI
(FT)

GYÉK 2000.

76,8

ÁLT ISK. TAN.*

GYÉK 2000.
ÁLT ISK. TAN.
BERZSENYI D.
GIMN.
SZÉCHENYI ZS.
SZAKISK.

VACSORA
(FT)

222,4

NAPI
ÖSSZES

150

222

190

562

472

184

248

208

640

472

*hatályos 2011. február 15-ig

VÁROSI KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET
I. ELLÁTOTTAK

440,-Ft / élelmezési nap

II. CSECSEMŐ

313,6,-Ft/ élelmezési nap

III. ALKALMAZOTTAK

456,-Ft/ élelmezési nap*
*ebből ebéd 209,6 – Ft/ élelmezési nap

Az árak az Áfát nem tartalmazzák.”
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Marcali Város Önkormányzatának
Jegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Tel.: 85/501-000
Fax: 85/501-055

Ügyiratszám: 135/3/2011.
Ügyintéző: Kocsisné Buzás Anita
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az intézményi térítési díjakról szóló
32/2000. (XII. 15.) számú rendeletének módosításáról szóló
3/2011. (I. 21.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
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 intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.
(XII.15.) számú helyi rendelet szabályozza, melynek 1. számú melléklete tartalmazza az egyes intézmények
étkezési térítési díjait.
A nyersanyagnorma kidolgozásakor figyelembe kell venni a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről
szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletet és annak mellékleteit.
A Képviselőtestület elé benyújtott rendeletmódosítás tartalmazza azt a javaslatot, amelyet előzetes egyeztető
tárgyaláson az étkezést szolgáltató intézmények készítettek. Jelen módosítás két változatban készült (az
előterjesztés 1. számú melléklet A és B változat), mely a bölcsődei ellátás térítési díjának tekintetében tartalmaz
különbséget.
Az 1. számú melléklet B változatánál a bölcsődei ellátás eltérő térítési díjának oka. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 148.§ (3) bekezdésének 2011. január 1-től történő hatályba
lépése, mely szerint a bölcsődei térítési díj meghatározásánál a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át elérő rezsi
költséget lehet érvényesíteni. A két eltérő változatból származó bevételkülönbség 30 gyermek 180 napi ellátását
feltételezve nettó 729.000,-/év. Egy gyermek ellátása a szülőnek ebben az esetben 3.375,- havi
költségnövekedést okoz.1
A korábban kialakított egységes állásfoglalás alapján az ebédet igénybe vevő felnőttek esetében az
intézményekben egységesen kerül megállapításra a térítési díj, ezért a gazdasági vezetőkkel történt egyeztetést
követően a nettó 472,- forintos térítési díj került elfogadásra.
A gyermekétkeztetésben és az ebédet igénybe vevő felnőttek részére 2011. évre az emelés átlagosan 4 %
mértékű. Az új térítési díjakat 2011. február 1-jei határidővel javasoljuk bevezetni, kivéve a Marcali Városi
Önkormányzat Kórház Rendelőintézetét, ahol 2011. március 1-től tervezik a térítési díj változtatását.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg szükséges a mellékletet legutóbb módosító 1/2010. (I.22.) számú
rendelet hatályon kívül helyezése.
(A rendelet 1. számú mellékletében a díjak mértéke nettó összegben került feltüntetésre.)
Marcali, 2011. január 5.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

1

[A rendelet jóváhagyott változat az előterjesztés A változatát tartalmazza – A rendelet szerkesztőjének
megjegyzése.]

