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Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanács Elnöke 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

Ügyiratszám: ………../2011 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

2011. március 10-i ülésére 
 
Napirend: Iskolatej programban való részvétel 
Előadó: Zsombok Lajos elnök 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 

A vidékfejlesztési miniszter által kiadott 44/2010. (XII.22.) VM rendelete (továbbiakban: 
Rendelet) szabályozza a 2011. évi iskolatej programot (továbbiakban: program). A Rendelet a 
10/2011. (II.15.) VM rendelet módosította. A módosítás alapján a társulásban fenntartott 
közoktatási intézmények támogatásának alapja nem a gesztor település besorolása, hanem 
annak a településnek a támogatottsága, amelyen az intézmény működik. 

A Rendelet főbb tartalmi elemei: 

1. A támogatáshoz jóváhagyási kérelmet kell benyújtani – ha kistérségi társulás a fenntartó, 
a kérelmet a kistérségi társulás nyújtja be. 

2. A támogatás igénylésének a feltétele a szállítóval megkötött szerződés megléte.  

3. A program kedvezményezettjei a fenntartó óvodáiba és általános iskoláiba járó gyermekek 
és tanulók. Az igényelhető támogatott tejmennyiség foglalkozási naponként és tanítási 
naponként legfeljebb 0,25 l tej egyenértéknek megfelelő tejtermék lehet. 

4. Óvodások ellátása esetén az iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági 
rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás. Ez kb. 
20%-os támogatottságot jelent, a többit a fenntartónak kell vállalnia. 

5. A programban meghirdetett támogatás igénybevételére a közoktatási intézmény 
fenntartója, esetünkben a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult. 

6. Támogatott termékek: 

I. kategória: teljes tej és/vagy 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint ízesített 
tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben a tejhányad legalább 
90% (m/m) és zsíros vagy félzsíros kategóriába esik 

Támogatás mértéke: 27,60 Ft/dl 

II. kategória:  zsírszegény tej (1,5-1,8% m/m%), ízesített tejkészítmények, azzal a 
feltétellel, hogy az ízesített késztermékben a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, 
továbbá azzal a feltétellel, hogy zsírszegény vagy sovány kategóriába esik 

Támogatás mértéke: 13,20 Ft/dl 

III. kategória:  nem ízesített ömlesztett sajtok, amely 90 tömegszázalékban tartalmaz 
sajtot és megfelel a félzsíros vagy zsíros kategóriának 

Támogatás mértéke: 960 Ft/kg 
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7. A Rendelet mellékletei szabályozzák az egyes települések támogatottságának mértékét: 

 

Település 
Támogatás mértéke 

(legfeljebb a termék bruttó vételáráig) 

Lengyeltóti 50% (Rendelet 5. sz. melléklet) 

Buzsák 100% (Rendelet 4. sz. melléklet) 

Öreglak 100% (Rendelet 4. sz. melléklet) 

Somogyvámos 100% (Rendelet 4. sz. melléklet) 

Somogyvár 100% (Rendelet 4. sz. melléklet) 

Szőlősgyörök 100% (Rendelet 4. sz. melléklet) 

 

8. A támogatást – a fenntartó és a szállító között megkötött szerződés alapján – a szállító is 
igényelheti. Ha a szerződés alapján igényelhető támogatás mértéke nem éri el a bruttó 
vételár 100%-át, a támogatás előfinanszírozását kizárólag a fenntartó vállalhatja. Mivel 
Lengyeltóti 50%-os támogatásra jogosult, ezért a Rendelet nem teszi lehetővé a szállítóval 
történő előfinanszírozási szerződés megkötését, így a termék 2 havi összegét meg kell 
finanszírozni. Ennek várható összege településenként: 

 

Település 
Tanulói létszám 

(2010. október 1.) 
2 havi termék mennyisége 
(létszám x 40 tanítási nap) 

2 havi 
előfinanszírozás 

összeg e 
(db x 55,20 Ft) 

Lengyeltóti 31 fő* 1.240 db 68.448 Ft 

Buzsák 120 fő 4.800 db 264.960 Ft 

Öreglak 170 fő 6.800 db 375.360 Ft 

Somogyvámos 29 fő 1.160 db 64.032 Ft 

Somogyvár 190 fő 7.600 db 419.520 Ft 

Szőlősgyörök 83 fő 3.320 db 183.264 Ft 

összesen: 623 fő 24.920 db 1.375.584 Ft 

* Lengyeltótiban 31 fő részére vállalták a szülők az 50%-os hozzájárulást 

 

9. Elszámolható időintervallumok, támogatás kifizetése: 

a) a 2011. január 1. és 2011. február 28. közötti időszakban, 
b) a 2011. március 1. és 2011. április 30. közötti időszakban, 
c) a 2011. május 1. és a közoktatási intézmény nyári szünetének hivatalos kezdő időpontja 
közötti időszakban, 
d) a 2011. szeptember 1. és 2011. október 31. közötti időszakban, 
e) a 2011. november 1. és 2011. december 31. közötti időszakban. 
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A benyújtott támogatási kérelemről a benyújtást követő 45 napon belül döntés születik, 
ezt követően kerül sor a támogatás kifizetésére. 

10. Ha a fenntartó a 9. pontban jelzett valamely időszakra szerződést kötött, támogatásra 
akkor jogosult, ha ugyanazon időszakra nem köt újabb szerződést. 

11. Az óvodások ellátása esetén az iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági 
rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás (kb. 
20%-os támogatottság). 

 

Az alábbi táblázat az egyes szállítóktól bekért ajánlatok adatait tartalmazza: 

 

TOLNATEJ ZRT. Bruttó ár Kategória Támogatás Önrész 

Paszt. tej pohárban 2,8% zst. 0,2 l 54,28 Ft I. kat. 55,20 Ft 0 Ft 

Kakaós tej pohárban 0,2 l 57,82 Ft II. kat. 26,40 Ft 31,41 Ft 

A TOLNATEJ Zrt. előfinanszírozást nem vállal. Kiszállítás heti rendelési lista alapján, módosításra szállítás előtti 
nap 6-9 óra között van lehetőség. Szállított termék átvétele személyesen vagy zárható helyen. 

 
 

SOLE-MIZO ZRT. Bruttó ár Kategória Támogatás Önrész 

ISKOLATEJ - Mizo Boci tej 2,8% UHT 
200 ml szívószálas 

56,64 Ft I. kat. 55,20 Ft 1,44 Ft 

ISKOLA KAKAÓ – Mizo Boci kakós tej 
2,8% UHT 200 ml szívószálas 

59 Ft I. kat. 55,20 Ft 3,80 Ft 

ISKOLA MADÁRTEJ – Mizo Boci 
vaniliás tej 2,8 % UHT 200 ml szívószálas 

59 Ft I. kat. 55,20 Ft 3,80 Ft 

A SOLE-MIZO ZRT. termékei hűtést nem igénylő, dobozos termékek, heti egyszeri kiszállítással. Az árajánlat 
2011.02.25.-2011.06.15. időtartamra érvényes. 

 

FINO-FOOD KFT. Bruttó ár Kategória Támogatás Önrész 

Paszt. tej pohárban 2,8% 200 ml 55,10 Ft I. kat. 55,20 Ft 0 Ft 

Árajánlathoz egyéb információ nincs. 

 

DRÁVA TEJ KFT. Bruttó ár Kategória Támogatás Önrész 

Paszt. tej pohárban 2,8% zst. 0,2 l 55,20 Ft I. kat. 55,20 Ft 0 Ft 

A Dráva Tej Kft. előfinanszírozást vállal, számlázás 5 naponként, megrendelés módosítása szállítási napot 
megelőző nap 10.30 óráig. 

 

A forgalmazók a III. kategóriájú termékek iskolatej programon belüli szállítását nem 
vállalják, mert a Rendeletben meghatározott paramétereknek megfelelő terméket nem 
állítanak elő. 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Tanácsot a határozati javaslat elfogadására. 
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Határozati javaslat 
 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatában 
dönt a vidékfejlesztési miniszter 44/2010. (XII.22.) VM rendelete alapján kiírt 
iskolatej programban való részvételről. 

Az iskolatej program előfinanszírozását a résztvevő tanulók száma alapján az 
egyes intézményeket működtető önkormányzatok a Pogányvölgyi Kistérség 
11743105-15571380 számú számlájára minden tárgyhónapot megelőző hónap 25-
éig átutalják. 

Az iskolatej programban az egyes településeken működő általános iskolák az 
alábbi induló tanulói létszámmal vesznek részt: 

Intézmény neve és telephelye Induló tanulólétszám 

Általános Iskola - Buzsák 120 fő 

Fodor András Általános Iskola - Lengyeltóti 31 fő 

Általános Iskola - Öreglak 170 fő 

Lotz János Általános Iskola - Somogyvámos 29 fő 

Szent László Király Általános iskola - Somogyvár 190 fő 

Gárdonyi Géza Általános Iskola - Szőlősgyörök 83 fő 

összesen: 623 fő 

 

Az iskolatej programban résztvevő tanulók számának tartós változását az illetékes 
intézmények vezetői a Kistérségi Iroda részére a változást követő 3 munkanapon 
belül kötelesek jelezni. 

A Társulási Tanács a beérkezett ajánlatok alapján az iskolatej program keretében 
igényelhető termékek szállítására a Fráva Tej Tejipari Feldolgozó és Értékesítő 
Kft. (7570 Barcs, Mészégető út) céget bízza meg. 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a szállítási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határid ő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. március 1. 
 
 

Zsombok Lajos 
elnök 

 
Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
 
Szücs Gábor Dr. Szatmári Ibolya 
referens jegyző 


