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A javaslat elfogadása
egyszerő szavazattöbbséget igényel!

JAVASLAT
Iskolatej program tárgyában új szállítási szerzıdés megkötésére

Készült: a Képviselı-testület 2011. áprilisi ülésére
Elıterjesztı: Bartus László Intézményirányítási és Szociális Osztály Vezetıje
Az elıterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Az elıterjesztést elıkészítette: Bartus László osztályvezetı

T. Képviselı- testület!
A 2010. december végén meghosszabbított, 2011. június 30-ig szóló „Cool Tej
az Iskoláknak” Alapítvánnyal és az Egertej Tejipari Kft.-vel való háromoldalú
iskolatej szállítási szerzıdés 2011. április 29-én megszőnik az alapítvány és a
szállító Egertej között adódó konfliktus miatt.
Tekintettel arra, hogy az általános iskolai tanulóinknak továbbra is biztosítani
tudjuk a napi tejfogyasztást, illetve, hogy mindkét fél számára fontos az iskolatej
programban való részvételünk, ajánlatot tettek Pásztó Város Önkormányzatának
a gyermekek további iskolatejjel történı ellátására.
1) „Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvány:
Egy másik szállítóval, a Naszálytej Zrt.-vel történı szerzıdéskötést
szorgalmazza. A feltételek nem változnak; az alapítvány elıfinanszírozza
a szállításokat, az önkormányzat, mint fenntartó visszaigényli ezt az
összeget, majd mikor az MVH- tól megérkezik a támogatás, átutaljuk az
alapítvány számlájára.
2) Egertej Tejipari Kft:
A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.)
VM rendelet szerint már a tejfeldolgozók is közvetlenül igényelhetik az
iskolatej után járó támogatást.
Ezt a lehetıséget kihasználva az Egertej az alapítvány bevonása nélkül
kötne az önkormányzattal egy 2011. december 31-ig szóló szállítási
szerzıdést, átvállalva a termékek elıfinanszírozását, valamint a
támogatás-igényléssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs terhet.
Továbbá nem csak tejet, hanem igény szerint - akár hetente öt
alkalommal- kakaós tejet és a késıbb módosuló rendelet szerinti
feltételekkel sajtot is biztosít.
Lényeges, hogy a tejtermékek fajtájától függıen jutalék megosztására
(amit eddig az alapítványnak fizetett) is ad lehetıséget.

Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy dönt, hogy továbbra is
részt kíván venni az iskolatej programban, és elfogadja az Egertej Tejipari Kft.
kedvezıbb ajánlatát.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes fıjegyzıt, hogy az Egertej Tejipari
Kft- vel a 2011. május 2-tól 2011. december 31-ig szóló szállítási szerzıdést írja
alá.

Felelıs: szöveg szerint
Határidı: 2011. április 29.

Pásztó, 2011. április 6.

Bartus László
osztályvezetı
Határozati javaslat törvényes:

Dr. Tasi Borbála
címzetes fıjegyzı

