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Tisztelt Társulás Tanács! 
 
2010.július 1-től a közoktatási intézmény fenntartója a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, 
ezért a közoktatási intézménynél az étkezési térítési díjak megállapításának joga a Társulást illeti. 
 
A térítési díjakból származó bevétel csökkenti a feladat ellátásához kapcsolódó önkormányzati 
hozzájárulás összegét, ezért a tagintézmények működését finanszírozó önkormányzatok a térítési díj 
megállapítására vonatkozóan véleményezték a tervezetet és határozatokkal jóváhagyták. 
 
Az intézmények összevonását követően sajátságos helyzet alakult ki a konyhát üzemeltető 
intézményegységek vonatkozásában. 
Az előző években Lengyeltóti-Hács-Szőlősgyörök konyháinál egységes volt az étkezési térítési díj 
alapját képező nyersanyag költség. A csatlakozó települések közül csak Buzsákon üzemel konyha, de 
az ott meghatározott nyersanyag költség jelentősen eltér az előzőleg a 3 településen egységesen 
kialakított költségtől. 
A nyersanyag költség egységes meghatározása azért is fontos, mert az összevonást követően minden 
konyhánál azonos menü készül, amelyhez azonos helyről - azonos áron beszállított alapanyagot 
használnak fel.  
 
A mellékletként csatolt táblázatban bemutattuk a jelenlegi különböző és a január 1-től egységesen 
javasolt nyersanyag-normával számolt térítési díjak alakulását. 
A rezsi költségek eltérő mértéke az óvodások és iskolások étkezési térítési díját nem befolyásolja, mert 
annak alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 
148.§.(3)bekezdése szerint az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
 
Az étkezési térítési díjak mértékét visszaható hatállyal nem lehet bevezetni, ezért az alkalmazás 
2011.március 1-től lép hatályba. 
 
Kérem, a tisztelt társulási tanácsot, hogy a közoktatási intézménynél 2011.március 1-től bevezetésre 
kerülő étkezési térítési díjak mértékét a mellékletben meghatározottak szerint állapítsa meg. 
 
 
Határozati javaslat: 
1./ A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András Általános Iskola, 
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltató Intézménynél 2011.március 1-től alkalmazott étkezési térítési díjak mértékét a 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
Lengyeltóti, 2011.február 25.       
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