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Az 2. napirendi ponthoz. 
Előterjesztés  

 
Napirend:   2011. évi iskolatej programban való részvétel  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   44/2010. (XII.22.) VM rendelet   
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet alapján 
a Vidékfejlesztési Minisztérium a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakra az 
iskolatej ellátás biztosításához iskolatej programot hirdetett. 
 
Az iskolatej rendelet alapján lehetőség nyílik a 2011. január 1. és 2011. december 31-e között 
eltelt időszak alatt az általános iskolások (1-8. osztályosok) és az óvodások iskolatejjel való 
ellátására. Az iskolatej támogatást négy időszakra 2011. január 1. és 2011. február 28., 2011. 
március 1. és 2011. április 30., 2011. május 1. és a nyári tanítási szünet kezdő napja, 2011. 
szeptember 1. és 2011. október 31. illetve 2011. november 1. és 2011. december 31.-ig eltelt 
időszak tanítási, óvodai ellátási napjaira lehet igényelni. 
 
A rendelet 4. számú melléklete alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Monostorpályi Község minden általános iskolásának a bruttó vételár összegét de 
legfeljebb 27,6 Ft/dl támogatást biztosít iskolatej, vásárlásakor. 
Az óvodások részére az UNIOS támogatás (~4.71 Ft/dl) mértékéig ad támogatást iskolatej 
vásárlásakor. 
 
Az Önkormányzatnak előre meg kell előlegeznie az összes „iskolatej” költséget.  
A támogatási összeget az iskolatej elszámolás után az MVH területi irodája fogja 
visszautalni az Önkormányzatnak. Itt az önkormányzat alatt Hosszúpályit kell érteni, 
velük leszünk majd kapcsolatban, mivel az MVH felé az elszámolást nekik kell 
benyújtani, mivel az iskolafenntartó társulásban ők kötöttek szerződést a Sajt-Kalmár 
Kft.-vel 
 
Az Önkormányzatnak (Hosszúpályi) az iskolatej programban való részvételéhez szállítási 
szerződést kötött már a Kft.-vel. 
 
A tejet és a kakaót 46,7 Ft + Áfa áron szállítja a cég, melyet az önkormányzatnak meg kell 
előlegezni.  
 
Közlöm még, hogy Hosszúpályi nem jelezte előre nekünk, hogy ő részt kíván ebben venni, 
így mi csak 2011. március 01.-től tudjuk igényelni a tejet és a kakaót. Így 2011. június 15.-ig 
68 tanítási nap lett leadva. A tejet és kakaót felváltva kapnak az iskolások, kedden és 
csütörtökön történik a szállítás.  
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II. Alkalmazott jogszabályok:  
1. 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM 

rendelet.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Megelőlegezni az iskolatej árát előre, melyet utólag igényelhetünk vissza az MVH-tól 
Hosszúpályi Önkormányzatán keresztül.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Részt kíván venni a 2011. évi iskolatej programban úgy, hogy a Sajt-Kalmár Kft.-
vel a szerződést Hosszúpályi Község Önkormányzata kötötte meg.  
 

2. Jelenleg csak az iskolások részére tudja biztosítani az iskolatejet.  
 

3. Tekintettel, hogy az MVH utófinanszírozott formában utalja a támogatást, ezért az 
iskolatej költségét a támogatás lehívásáig a 2011. évi költségvetésében 
megelőlegezi.  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2011. február 28.  
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  

 
 
 
 


