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T. Képviselő- testület! 

 

Városunkban 2010. szeptemberétől működik eredményesen az iskolatej program 

a „Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvány együttműködésével. 

2011. január 1- től hatályos az iskolatej program 2011. évi folytatásáról szóló 

VM rendelet, mely az előző időszakhoz képest annyiban rendelkezik másképp, 

hogy ezentúl – az iskolafenntartókon kívül- azok a tejfeldolgozók is igényelhetik 

a támogatást, akik piaci lehetőséget látnak a programban. 

Ami Pásztó Város Önkormányzatát illeti, az általános iskola tanulóihoz (885 fő) 

tanítási naponként 2,5 dl tej, ill. azzal egyenértékű ízesített tejkészítmény vagy 

ömlesztet sajt juthat el, mely után továbbra is 100 %- os támogatást kapunk. 

Ezen lehetőséget kihasználva, a „Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvánnyal való 

eredményes együttműködésre és a szállítási szerződés lejártára tekintettel 

meghosszabbítottuk tanév végéig a szállítási szerződést és együttműködési 

megállapodást. 

Időközben megérkezett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól az eddig 

leszállított iskolatej után igényelt ellenérték megállapításáról szóló határozat. A 

pénz utalása a napokban várható. Megérkezését követően egyenlítjük ki a „Cool 

Tej az Iskoláknak” Alapítvány által benyújtott számlát. 

A vonatkozó rendelet alapján lehetőség van a program továbbfolytatására. A 

fentiek ismeretében javaslom, hogy a fennálló szerződést ez év végéig 

hosszabbítsa meg a Képviselő-testület. 

 

Határozati javaslat 

 

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért a „Cool Tej az 

Iskoláknak” Alapítvánnyal az iskolatej programban történő együttműködés 



meghosszabbításával, a szállítási- és együttműködési szerződés újbóli 

megkötésével.  

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2011. június 30-

ig érvényes szállítási és együttműködési szerződések 2011. december 31- ig 

szóló meghosszabbításáról szóló szerződésmódosításokat írja alá. 

 

Felelős: szöveg szerint 

Határidő: 2011. február 28. 

 

 

Pásztó, 2011. január 19. 

 

 Bartus László 
 osztályvezető 

Határozati javaslat törvényes: 

   Dr. Tasi Borbála 
 címzetes  főjegyző 
 


