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                                              Elıterjesztés az „iskolatej program” bevezetésére  
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A képviselı-testület az elmúlt évben már foglalkozott az iskolatej program bevezetésével. A 
felmérés megtörtént, és cca.  300    tanuló  jelzett vissza, hogy igénylik a program bevezetését.  
A képviselı-testület az 1. sz. mellékletben csatolt határozatot hozta.  
 
Az „Egertej” Tejipari Kft. ismételten  megkereste az  Általános Iskolát, valamint a fenntartó 
önkormányzatot annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a 
költségvetési szervezetnél tanuló diákok körében ismételten bevezetésre kerülhessen az 
iskolatej program. 
Csatolta a szállítási szerzıdés tervezetet, valamint a szerzıdés aláírása esetén az 
engedményezési  okiratot és felhatalmazó levelet az azonnali beszedési megbízás miatt.  A 
Kft. vállalja az iskolatej program elıírásai alapján az ezzel kapcsolatos adminisztrációs 
feladatok ellátását, kivéve az iskolai nyilvántartást, mivel azt csak az intézményben az adott  
helyszínen tudják vezetni naprakészen.   
/  2. sz. Mellékletként   elıterjesztéshez csatolva. / 
 
A 2010 évi  iskolatej program szabályozásáról szóló  169/2009 /XII. 18./ FVM rendelet 
szabályozza az idevonatkozó elıírásokat.  
  
A kft. képviselıje az iskola igazgatójával is egyeztetett, aki  - figyelemmel a nagylétszámú 
igényre - nem zárkózott el az iskolatej program beindításától. 
 
A képviselı-testület hozzájáruló döntése szükséges, mivel a program beindítása esetén  
várhatóan  „O” bevétel-kiadási eredménnyel zárul az iskolatej program, de az igénybevétel 
után megigényelt  állami támogatás  az önkormányzaton keresztül bonyolódik, és a 
költségvetésben ez tételként meg fog jelenni bevételként és várhatóan ugyanannyi kiadásként.   
A cég elılegezi meg az összeget, az önkormányzat nevében igényli le az állami támogatást, 
amely az önkormányzat számlájára érkezik, és ennek átutalására inkasszálási lehetıséget kér.  
 
A s z  ó d,   2010-01-19 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Sztán István  
                                                                                                           Polgármester  
 



 
 
 
 
 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t 
  
„A” 
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a 2010 évi iskolatej program szabályozásáról 
szóló 169/2009 . /XII. 18./ FVM rendelet   keretei között a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
tanulói között az iskolatej programot  az „Egertej” Tejipari Kft útján kimondja,  - 2010. 
február 10-tıl  -  az elıterjesztéshez csatolt  szállítási szerzıdés  alapján.  
a./ Figyelemmel  az „EGERTEJ” Tejipari Kft által a szerzıdésben vállalt feladataira  az 
engedményezési okiratot, valamint a felhatalmazó levelet  kiadja.   
b./ Aszód város Önkormányzat képviselı-testülete az „Egertej” Tejipari Kft által a 
szerzıdésben vállalt feladataira való kötelezést elfogadja,  az azonnali inkasszóra vonatkozó 
nyilatkozatot nem adja ki.  
Megbízza a polgármester, hogy egyeztessen a cég képviselıjel, annak érdekében, hogy a 
szerzıdı felek garanciát találjanak arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a fizetési 
kötelezettségét az állami támogatás átutalása után soron kívül teljesíti.  
Felhatalmazza az általános iskola igazgatóját a további szükséges intézkedések megtételére.   
 
Felelıs:  Polgármester, Ált.Isk. Igazgatója.   „Egertej” Tejipari Kft. vezetıje 
Határidı: azonnal, folyamatos . 2010. december 10. 
 
 
 
„C”  
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a 2010 évi iskolatej program szabályozásáról 
szóló 169/2009. /XII. 18./ FVM rendelet    keretei között a 2010 évben az iskolatej programot 
nem indítja el.  
Megbízza a polgármestert, hogy az „Egertej”  Tejipari Kft.  képviselıjét tájékoztassa a 
döntésrıl . 
Felelıs polgármester, jegyzı 
Határidı: azonnal    


