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soron következő ülésére

Tárgy: Az  Önkormányzat  saját  bevételeinek  alapjául  szolgáló 
díjakról  szóló  2/2006.  (II.08.)  Kt.  rendelet  módosításáról 
(rendelet-tervezet)

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs

Meghívottak: -

Előterjesztést látta: 
………………………….
Dr. Takács Nóra
körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (II.08.) számú 
rendeletének felülvizsgálata esedékessé vált, többek között az általános forgalmi adó 20%- ról 
25%-ra történő emelkedése miatt, valamint amiatt, hogy az általános iskolás tanulók részére 
az étkezési díjak Lesencetomaj és Lesenceistvánd településeken azonosak legyenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2010. január 11.

……………………………..
Tóth Csaba

polgármester



Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testületének

/2010. (II.    ) rendelete

Az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (II. 08.) Kt 
rendeletének módosításáról

(tervezet)

Lesenceistvánd Települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek étkezési térítési díját és a 
szociális ellátás térítési díját a jelen rendeletében meghatározottak szerint módosítja.

1. §.

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (II.08.) 
Kt rendelet 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)  A  Képviselő-testület  a  gyermekek  napközbeni  ellátása  keretében   biztosított  étkezésének 
intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

Ellátás megnevezése nyersanyagnorma Áfa  25% Fizetendő  térítési  
díj 

Óvodai ellátás napi háromszori étkezés 260 65 325
Iskolai menzás étkezés (napi egyszeri étkezés 250 62 312
A térítési díj összege a megemelt ÁFA különbözetével növekedett.”

2. §. 

(1) A jelen rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő 3. napon hatályát 
veszíti.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 
létesítéséről  szóló,  Brüsszelen 1991.  december  16-án aláirt  Európai  Megállapodás tárgykörében,  a 
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség legfontosabb 
alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző – helyben szokásos módon – gondoskodik. 

Lesenceistvánd, 2010. január 11.

Tóth Csaba Dr Takács Nóra
polgármester      körjegyző 

Kihirdetve:

Lesenceistvánd, 2010. február      .

Dr. Takács Nóra
     körjegyző
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