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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 5/2009.(II.27.)sz. rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza a Lengyeltóti 
önkormányzat fenntartása alá tartozó bölcsőde intézményi étkezési térítési díját, illetve a közoktatási 
intézményi étkezési térítési díjakat. 
 
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 önkormányzatoknak a térítési 
díj megállapítására vonatkozóan véleményezési lehetősége van. 
 
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 nyersanyagnormával 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. 
 
Mivel az étkezési térítési díj mértékét a fenntartó társulás fogja megállapítani, ezért kérem a tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy véleményezze az elkészített anyagot és a meghozott határozat alapján kerül 
az előterjesztés a társulás társulási tanácsa elé. 
 
Határozati javaslat: 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási intézménynél 2011.január 1-
től érvényes étkezési térítési díjak mértékét a mellékletben meghatározott adatok szerint elfogadja és 
meghatározásra javasolja az intézményt fenntartó Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 
 
Lengyeltóti, 2010. november 16.         
             Zsombok Lajos 
                                                                                                 polgármester 
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